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MAGYAR PIAKISTAK a XIX. ia 
XX. századllan. Szerkesztl Balanyi 
György. Bpest., 1942, 468 l. Szent 
Istvim Társulat. 

Hazánkban való letelepedésének 
háromszázéves fordulőjflt ünnepli 
most a Piaristák tanítórendje. A 
nagyérdemü Rend maga, Hazánk 
mlnden vezető egyénisége, az ország 
intelligenclájának sulyban és szám
ban talán legjelentösebb része. hálit 
ad a Gondviselésnek, hogy ennek a 
legkitünőbb nevelőrendnek kiváló 
fial segiteni kész társaként elkísér
hették ezt a Nemzetet az elmult sz~
zadok forgalmas törlénetén át viha
ros korunk napjáig, amikor mlnden 
S.az magyar reménye bennük látja 11 
szörnyen forrongó jelen és bizony
talan jövő mestereinek és vezetöinek 
bölcs, tlsztaszlv(i, és szerencséskezil 
nevelőit. 

Az Ilyen mil, amilyen előttünk fek
szik, nemcsak élvezetes olvasmányt 
nyujt az érdeklödöknek. hanem an
nak áttanulmányozás& val6!<ágos fel
emelő, megnyugtató és vigasztaló ha
tással van mindenklre, aki a jövőért 
remeg és a jelen kialakulásáért fe
lelős. 

Kulturtörténetl szempontból elsö
rangu munkát végzett az a 21 szak
ember. egy-kettö kh·ételével mind 
piarista. aki ugyes tollal. egész szlv
vel. kitünő megérzéssel és IPI<'ktanl 
meglátással nagyszerű irodalmi em
léket állitott annak a 36 P•aristám~k. 
akiknek javarésze a magyar szellem
történetben polgárjogot biztositott 
magának, a többiek, akiket talán m~; 
személyesen ismertünk mint tana· 
ral nkat. jóbaráta inkat. őszinte hálánk 
plédesztálj{m várják az utánunk Jö
vök kegyeletes felmagasztosltását. 

Bennünket. a Magyar Barátot en
nek a hatalmas munkának tartalma 
rendi nt'zöszögböl ls érdekel. Az a 
Rend. amely rendi multjának Ilyen 
nagystilü hordozóira tud orszáJI-v!
Jág elölt rámutatni. annak szlve-lel
ke a velejéig egészséges. ruganyl'l&, 
elszánt és nagyrahivatott Isten· 
akarta jövendő életében. Baráti szlv-

vel ml ls hódolunk az ünneplő Pia
rista Rend elölt. hálásan elismerve 
az előttünk Jevö munkának minden 
tekintetben elsörangu értékét 

Balanyi György, a kiváló történet
tudós, a nagy ferences kérdésnek 
nemzetközi viszonylatban is elsőran
gu szaktudósa, szerkes:ttóje e könyv
nek. Nevének megemlltésével teljes 
elismerésünket fejeztük ki a mü tu
dományos értékére vonatkozólag ls. 
Az előszó maga is könyvnek számlt, 
annyira tömör és tartalmas. 

Amit Itt az öregedő embernek egye
düllségéröl. és a fiataloknak az öre
gedokhöz való viszonyáról m~nd. a& 
annyira megkapó és ~red~ll. holY 
igy még a világirodalmi értekek ma
gaslatán álló hasonló müvekben la 
ritkán írtak az emberiségnek erről u 
ösproblémájáról. 

P. Schrotty Pói, O. F. M. 
JAJCZAY -SCHWARTZ: Karácson,. 
a müvrszetben. A magyar Könyvba
rátok szimára kiadja a Kir. M. Egye
temi N:vnmda. 

A karácsonyi könyvpiacon ftnom 
kiállitású gazdag tartalmu mú ör

SCHUTZ ANTAL: f:Jetem. Emléke- vendeztet'te meg azokat. akik kedve
zéaek. Szent István Társulat, 1942. löi a müvészeteknek és örömest mé-
296 l. Jyednek el Betlehem Ihletett hangu-

Schütz professzor. akit nemrégen latában. 

P. Schrotty PeU, O. ll' M. 

egy külföldi tudományos tekintély Tartalma: l. Szmt Karcicsony lko
elöttem ,.facile princeps theolog'l- raograjidja Ja;czay Jdnostól. Mélyre
rum hunga:-orum"-nak jellemzett, ható és szemléletes tanulmány mil
egy könyvtárra való kitünő müvet vészt szempontokkal a szent karfl
Irt életében. Sokan olvassák. sokan csony ábrázolásáról. a katakombák
tanulmányozzák az elsö magyar teo- tól kezdve a legujabb alkotásoklg. 
lógusnak alapvető és lránytmutató Elvezet minket a nagy müvészekkel 
milveit. De a most megjelent tiete- Betlehembe és az ö lelkükön és mQ
met mindenkinek kivétel nélkül el veiken át láttatja meg velünk a tit
kell olvasnia. Nem tudom még. de az kot. - együtt gyönyörködünk a 
az érzésem, hogy talán az .. tletem·• pésztorokkal a csodákon és velült 
a magyar karácsonyi könyvpiacn::~lc együtt imádjuk az lstl'ni Gyermeket. 
legnagyobb sikere. Ezt hallottam 2. A Szerat t; liturqík>r~ törtM!PI· 
olyanoktól ls, akik kll~merik magu- mi ls ra~pTajzi vonatkozá~alt viszont. 
kat ezen a téren. Elhittem nekik. Schu•artz Eleml-r tanulmclnycl'>ól lát-

Schütz professzor tudományos mQ. juk gazdagon kibontakozni. A Kar(J. 
velvel szPmben esetleg józan kritika t'~ony jelentöségén kivül tájékozó
által alátámasztott külön-álláspontot dunk a szentjászol tiszteletről. a 
foglalhat el a gondolkodó. de ezt a grecciói karácsonyról. a betlehemes. 
könyvét nem lehet kritizálnl. "Z mozgalmakról. s az EmPricana moz
csakugyan élet. Schütz professzoréés galmáról. amely ujra az ltgi Kisded
rengeteg munkájának. müvének, re és a szent esemt'nyre iránvítja 
küzdelmének, csalódásának. bete-=- napjainkban a szpnt ünneppel kap
ségének, okos~ágának. bölcsessé~!"'· csolatban az emberPknek szptszóród() 
nek. és minden könyvénPk. minden fil!y<'lmét S mindPzt e mozgalom 
elöadá~ának. minden mPglátásán~k. JeglC'lkesPhb hart'osa és szakavatolt 
megérzése gazdag skálájának. hité- iÚneröje tárja elénk áttekinthető, 
nek, reményének, szereleiének élete világos formában. 
ls. Bőséges jPgyzetek egészlUk ki a 

tieiének lelke az őszinteség, ame- tanulmányokat. tanul<ágos és értPk" 
lyet nem egy helyen a neki sajat- adatokat hön!!észhPtiink ki bellllük 
ságos nyelvi készr.éggel a legmag3- 3. A szöt>f'gközti képek is a "kipea 
sabb fokig leegyszerüslt. tdhldk", kitiinö ér7r'ki<P1 ö«zPváh-

Nehéz volna megmondani, ml kll- gatva, a legjellemzöbbeket mutatják 
varja fel legmélyebbröl az olvasó be a szent karát'sonvt ábrázoló mu
lelkét, ml emeli leginkább tul u alkotásokból: áhitattal töltik el Jel
emberi lét hullámzásan a 28 feiC'- künket; hiveket toboroznak a betle
zethe összesilritett éJettartalomból hemes mozgalomnak és a knrát'sony 
Az ,.Este" c. utolsó fejezet azonban igazi. bensösrges m~günneplésének. 
értéket foglal magában. hogy bátran Tiszta öröm forrása ez a szép 
e mil drágagyöngyének nevezhetjü..:.munka. Dr. Vöóné Pécs Mórla. 
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oFERENCES 

XXIII. ,;,·fol)om I.''· 19-l:J.januúr 15. 
\lt•Jdt•lt•nik rnindf'n hú ]5-én 

Ff'Je!C:s kiadó ts f-H J keHtÜ: 

P. rlr. Dóm lne<>, O. F M. 

Állj lélek, meg ne torpani l 
P. Siyl Ker. János. O. F. M. 

Nem tartozunk azok táborába, aitik hiszik és hir
dt'tik, hogy a kenyér és föld, a márka és dollár, a gaz
dasági hadvezérek, a kard és vér generálisalnak elgon
dolása a népeknek és nemzeteknek lét- vagy nem-lét 
kt'rdése. 

Számunkra a bölcseség magas fokát a kitartás, .1 

meg nem torpanás. a ki nem fáradás jelenti. 
A mi programmunk ez: Allj, Lélek, meg ne tor

panj ~ :\l ert hiszünk az ember erejének végességében i·s 
valljuk, hogy az Het súlya alatt meggörnyedhet; de 
ug~·anakkor lángoló lelkű apostolai vagyunk a Lélek 
diadalmas vi-gnclkiilisi-génE'k, amely előbb-utóbb a föl
di, múló i•rtt-kek fölött ~ryözelmet arat az egyéni élet
hen t·sakúgy, mint a nemzetek életében. 

Azi·rt a súlyos vértezetben ránk törö napok első 
óráiban e r ö s l e l k e t k 1 v á n u n k a l\1 a g y a r 
B a r á t m i n d e n h í v é n ek és h ű ség es o l v a
s ó j á n a k, akár a fronton, akár városban, vagy ta
nyán, palotában. va~ry konyhóban tl'ljesíti lsten dicsö
st•gt•t t•s a haza javát elömozditó kötelességét. 

t:rös lelket ki\·ánunk a fronton álló fiainknak, hogy 
szen\'Nit·s. t•sa(tások, insi·g és nyomor, ágyú t-s repülö
gt-p ellt'n<'rc jórgl'szsi·gben, t-ltető remt-nyben, és meg 
nem ,fo~:yatkozó hilbt'n hősiesl'n megállják helyüket. 

Erős ll'lkt•t kívánunk az itthonmaradottaknak, ho~r~· 
ki ne t'árad.ianak az •'let rohanásában, és egyéb kor- es 
kórtünrt klt•nlkt'zt•sében 

A mai t·mber mindig rohan gt-pkot·sin, vagy mo
torbidklin száguld. l't•l lsh:ntöl, lel önmagától, fel 
a t·sl'ndtöl. sz<'rt•ti a zajt. társaságo!; szerE't vásári zsi
\·ajban dni. ahol a rikitó benyomások egymást érik. 
ahol tiilkölnek, sikolt a jazz, síp, dob, harsona. Rádió
ját is harso~rtatja. 

Szereti az izgató fényeket és színeket, reklámot és 
kendözést. 

<:suda-E', ha kifárad? . 
A mai l'mbrr sokat él i-s kii-11 önmagát, Ez pedll: 

n'nít li-ll'kben is. A kivt-nüli-s kifáradás. 
Zuho~:nak rl'á a hl'n~·nnlások, már a kisg~:E'rmek~t 

is szá1an da.ikálj:ik, szórakoztat:i.á~. u~aztatJak, ·~~-
ht•l\'1 a világra jön, vonaton dot·o~:tehk .. n~·aralm • 
nin~·s n,·ugalom! c, .. 

('st,;la "· ha hamar megöregszik i-s ,.ú~ minde.nt.. 
A hl'n\'om;iMlk halmozása, az élet habzsolasa vt•mt t•s 
táraszi lt'lkilt•g. 

A s7t•rlt·h·n,i·~ t's túbás is Ide tarto7.1k. A halmo-
zá!-~! ('!'!:tk suk at~ ('!oiak nagy!'tZf"rüt! 

"' ,1 j.imlt·k ,.~,.,, \·agon J'.tkumány virág, toron~·ilra 
hinn.tl. I· il a hö-.·J.:. A kt'\'t'Sill'k iiriilni nem tud ... De
hugy l·r rá megaUni szá~:uldó molorjan! <:sak fui a 

Kis Jézus bemutatása a jervLsáleml templomban. 

tetőre ott is mulatni Inni, dőzsölni - aztán "unni 
holtfá~adtan az életet".' Dehogy is örül egy-egy szál vi
rágnak, mint Arany mondja. a.z epilogusba~: hiszen 
az titfélen itt-ott egy kis v1rag nekem nyllott, azt le
szedve, megvolt szivem minden kedve. 



Az ilyen szerteleDBéghez azokott lélek alapjábau 
véve örülni sem tud. Nem Ismeri u apró örömöket. 

A szertelen lélek már elöre fél, ml lesz holnap? 
Vagy vakmerllen belerohan vesztébe, vagy túlzott rém
látással már elöre kifárad, mielött beköszönt a vesze
delem. Kedélyállapota állandó bullámbe&Y és hullám
völgy, változatos a külsö benyomások vagy saját rém
képei szerint. 

Ezt tulaJdonkép lelki feayelmezetlenség, 
Csoda-e, ba ez a fegyelmezetlen lélek kifárad? 
AllJ, Lélek, meg ne torpanJ! Légy többet önmagad-

ban; ne menekülj szüntelenül laten, önmagad elöl, ne 
légy állandóan úton! 

Több lelki fölfrlssülést, lelki pihenest azerezzi 
'l'eremtsd mea a belsö csendet, nyugalmat, Jó, uyu

&odt lelkiismerettel! 
PróbálJ mlndlg, mlndenben Isten akaratára hagyat

kozni és mindlg azt akarni, amit Isten akar, 
Menekü)J, fáradt lélek, az úr Jézus Szívére, hunyd 

be szemed és pihenJ meg ott. Meglásd, a fáradtsá11 
fölenaed. 

Ne feledd egy pUJanatag sem az újévben: mindcn 
esztendö lsten esztendeJe, lsten pedig Igazságos, szent 
és jó. 

Bizzál, Lélek, magyar Lélek! az úJ esztendóben ls! 

Az újesztendő útja. 
P. TarcsafalvY Levente, O. F. M. 

Sok a szükség, nagy a baj ... Vajjon nem gú
nyulódás-e a boldog új esztendő kivánása? Nem, 
még a kevés türelem, az elég keserű zúgolódás el
Lenére sem! Éppen annak az útját-módját keres
sük, hogyan lehetne minden szükség, baj közepette 
is ezt a ránk köszöntő 1943. esztendőt boldoggá va
rázsolni? De mindjárt elüljáróban jegyezzük meg, 
hogy a szükségek miatt támadt türelmetlenség ern
Legetésével semmit sem segítünk az egyre tornyo
sodó bajokon s nem tudjuk elhallgattatni a zúgo
lódást sem. 

Az bizonyos, hogy a szükség enyhítésére ten· 
nünk kell valamit. De mít?! 

Először is a ránk szakadt bajok okát kell meg
állapítanunk, mégpedig az élet urának, Krisztus
nak meglátásával: "Es m i n t h o g y me g n ö · 
v e k sz i k a g o n os z s á g, s o k a k b a n m e g
h ü l a sz e r e t e t", 

Mivel az anyagi szükségek tulajdonképeni okai 
lelkiek, természetesen lelki orvos, léleknek való 
orvosság is kell. Ennek a megállapításnak magát 
csak valamennyiben is kereszténynek érző lélek 
előtt napnál világosabbnak kell lennie, mert ez a 
megállapítás Krísztus fogalmazásában igy hangzik: 
l é l e k a z, a m i é l t e t, a t e s t n e m v a l ó 
semm i T e; ma g a Is t e n is a z ok a t ke r es i, 
a k i k ö t l é l e k b e n é s i g a z s á g b a n im á d
j á k. (Ugy-e, ugy-e, kevés az Istenbe vetett hit 
s azért olyan tétován ingadozó a megállapítással 
szemben is a bizalom?) 

No, de azért csak bizalom, meTt éTdekes fel
fedezést tettem. Amint a századokkal elóbb élt 
szentatyák írásait olvasgatom, azt látom, hogy amit 
akkor az életről megállapítottak, úgy 1500 év előtt 
máT B az után is, az ma is egészen helytúiión mo
dem. Pl. egészen helyesen látták B itélték meg a 
viz körforgását. Azért olyan háromszorosan na
gyobb a tengerek felülete a szárazföldénél, hog1J 
böségesen párologtathassák a földnek sziikség~s 
vízmennyiséget. Viszont a nem sziikséges víznek 
patak ~ folyó alakjában vissza kell ömlenie a ten
gerbe, he-gy a párolgás zat,artalanul folytatódhn.,. 
.~ék tovább. 

A tengereit párolgásának ebben a remek önt•·. 
zőszerkezetében "'JY másik nagyszerűséget lát11n ': 
meg: a z ős z i n t e h á l á t. Isten gondviselő s;:.·. 
retetét ők, valósággal 'l jóság tengerének ves: >i . 
ami folyton párolog és a lelki-testi életünk r~ 
hulló áldások záporaként ömlik egyre ránk. De 
ebből az őszinte hála bővizü folyóinak kell ne
tán Isten jóságának tengerébe visazaömlenie. 

HogJ' az lstentől a pillanatról-pillanatra ránk 
lirad~ tum~ntelen jóért neki ~rte hdlát is kell ad-
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nunk, az világos. Még csak egy s az a kérdés: 
hogyan? 

Ugy természetesen, ahogy azt maga lsten el
várja és viszonzásul azt kell adnunk, ami neki a 
legkedvesebb. Ez és ilyen csak egy van: az Eucha
ristia, a hálaadás az Oltáriszents~g/len, amit magu 
Krisztus ezért adott, rendelt. 

Hogyan? Úgy, ahogy azt az Úr Jézus Péglwz
vitte a kereszten, amikor magára véve az egész 
világ bűneit s megszenvedve, halálravezekelten 
istenfiúi Szivét mutatta be, áldozta fel az imádás 
és hódolat hálaáldozatául s egyben kiengeszte
lésül s elégtételül az egész világ bíineiért. Éu 
tehát oda akarok állani minden miséző pap mellé 
és úrfelmutatáskor vele együtt mutatom fel az 
Eucharistiát, a hálaadás és engesztelés szentségér 
Jézus szentséges Szívének szándéka szerint, a Szú: 
Anya édes anyai szíve imádó szeretetének indula
taival egyesülten. lgy akarok s törekszem Jézusom 
és Szííz Anyám szeretetével eggyéválva hálás len
ni az örök Atyának. 

Azután pedig? Azután igyekszem embertest
véreimnek ott, ahol s amennyit lehet jót tenni, 
de legelső sorban törekszem szivböl megbocsátan, 
minden ellenem elkövetett vétket, hogy én is bo
csánatot nyerjek. 

fme itt van a boldog új esztendő útja; ezen 
jön el közénk az Isten országa s az ilyen jóindulat 
tal telt lelkekhez a béke a maga minden áldásá
val. S hogy ez csakugyan megvalósul-e, az, testvér, 
egyedül csak tőled fugg ... 

Add meg Istennek, ami Ot megilleti s 0 bol
doggá teszi az új esztendőt. 

Nem érdemes szót vesztegetnünk azokra az eszelö
sökre, akik azt merlk állítan!, hogy a keresztény
sei( elnyomta vagy kiirtotta a népi magyar kulhirát. 
A bálványokat valóban ledöntötte, a táltosokat nyu
galomba küldte és egyes pogány szokásokat mcg
szüntetett, de a nl-pl müveltség lényeget nem csor
bította. A keresztény bitbirdető elsö kötelessége kí
naivá lenni a kínalak között l-s mlnden nemzeti t'r
ti·ket tiszteletben tartani, sőt ápolni és fejleszteni, 
ha meg akarJa nyerni egy nép lelkét Krisztusnak. 
A kegyelem a termeszeire épít, azt nemesiti meg .-., 
nl'm lehet Igazi az a keresztenység, amely a termi·. 
szet t'rtékelt az állítólagos termcszt'tfelettl kedvt't'rt 
lt•rontja. Az Igazi természeth•lettisl-g a természeh•s 
nagyság, höslesség és egészség megbecsülo.'sével kez
dődik. A kereszténység mlnden nemzeti koltúrában 
otthon van. ahol örök emberinek töko.'lett's kifc.ilő-

dését akarJák. 

(Varga László S. J.J 



Minden esztendőben fel kell tennem ezt a kérdést. 
Az élet halad, új eszmék kerülnek felszinre, az örök 
igazság újabb gazdagságban jelen meg koronkint. Az 
ember nagyon hajlik arra, hogy az újdonságot kisza
kitsa a hagyomány talajából, s mint valami újat és 
eredetit, különállót és függPllent iinnepelje. Az igazság 
szolgája ellenben ráál!ítja az örök szempontok mérle
gére, és megállapHja súlyát s felbecsüli értékét. 

Ilyen új eszme napjainkban a népiség. Irodalm·i 
téren került f!'lszlnre, s hordozói csakugyan zátonyTil 
jutottak vele, soha nem hallott gondolatot látnak 
benne, úgy örülnek neki, mintha ök fedezték volna 
Jöl. Holott a gondolat régi. Az Egyház pedig pompás 
érzékkel szlvta a maga liturgikus életébe a legelemibb 
népi elemeket, s forrott egységbe ősidötől minden nép 
és faj müveltségével, szakásaival és hagyományaivaL 
A katolikus vallás az lstentől nekünk adott legtökéle
tesebb népi vallás. S ha magyar fajtánkra alkalmnz
:uk, a mi lelkünkre is legjobban szabott vallás, n: 
igazi magyar vallás. 

Ennek a tételnek az igazolására nem tudományos 
liton törekszünk, hanern egyszerllen megfigyeljük né
pünk vallási életét és kész bizonyságként állitjuk olt•a
sóink elé. Sót. Egyenest a népi vaLlásosság eleven szer
·••évé vál·unk, magtmk is of!"rme élünk, belöle veszünk 
•hletet lrásainkban, s termékenven gazdagitjuk és 
Jejlesztjiik az eddigi népi vallásosságot. Vagyis, amir 
írásban bemutatunk, az t•alóban szellem és élet! Magn 
a vallásos nép! összeköttetésben vagyunk népünk min
clen tagjával, elsősorban azonban a blicstívezetökkel cs 
t•löimádkozókkal, a népi vallásosságnak ezekkel az 
.,elöljáróival", rezéreivel. Ez már magában. oly gazdarr
ságban adja kezünkbe népünk lelki életének minden 
megnyilatkozását, amilyenben a legszervezettebb nép· 
kutatásnak sincsen része. 

A gondolat idöszerüségén kivül erre kényszerit 
bennünket olvasóinknak hatalmas népi tábora. Nem 
nézhetjük közömbösen, hogy olvasóink nagyobb része 
titlapozza egyes cikkeinket azon a címen, hogy nem 
érti, s nem neki való. A Magyar Barát első hivatása a 
nép tmllásos nevelése. Nem úgy, hogy ezzel a müvelt 
osztályt megjossza tartalmas olvasmányaitól, hanem 
a népi vallásosság egyetemes értékeinek felfedezését•el 
kiván müvelt osztályunk t'allási életének slvárságába 
és szlntelenségébe gazdagságot, életet és közt,etlenséget 
l'inni. Nemcsak az irodalom terén jelent megújulást a 
népi elemekhez való t'i.~szatérés, hanem a vallási élet
ben is. Ep a népi vallásosság örzi azokat a gyakorlati 
mozzanatokat, amelyektől polgári és müvelt osztályunk 
szegényes ima-élete felfrissülhet, és az annyiszor si
kertelen befeléfordulás és csak a lélek gondolati és ér
zésvilágába temetkez!'tr, elvont imádkozás helyébe a 
c.~elekvö, a szertartásos és közösségi ájtatosságat emeli. 
Ne nézzük le annyira népünk vallási gyakorlatait. ha
!lem kiséreljük mPg utáno::ni és élni, s meglátjuk mek
kora mélység és hit tárul fel egy kereszt- vagy oltár· 
csókolásban, rózsafüzér- t•agy lilániamondásban, ki
lencedekben és fáradságos zarándoklásokban. 

• • • 
Tehát az eddiginél következetesebb népiségnek kell 

wgároznla a Magyar Barátból. S tesszük f'Zt három 
irányban. • 

A lrgkcvesebb, muir mrytehetiink, cr népi I'Cillásos
srig egyes Jelenségeinek a bemutatása. Leírjuk a s:á:
ildllözlégy a szálláskeresés, a zarándoklás, a k<•res:t
lllí<-.~IÍ a betlf'hemezés, stb. szertartását úgy, ahogy elöt
!iiltk ;negjelenik. Nem a: ö.~s:Pfiiggéseken és az ér!<'!· 
'"c•zésen l'an tehát a hangsúly, hanem a pontos h'lru
'c;n. VPgue észre a nép, hogy és:r<'l'c•ttiik t'allcísos él<· 
rét, s mi magunk i.~ gyakoroljuk. F'MiuképPkben kimr•
' it hetetlen anyago! iiriikithetiink meg. Ebben a tckm
tl'lbMI nem volt s:pg(>ny a Magyar Barát mult él"io
lt}ama sem. 
· Tl'kintrllel arra. hogy nPvclni is akarjuk '"\piw

kl'f további (!'!adatunk népünk t•a11cisos m'"l'<'lése. llal
lás~s gyakorlatainak gazdagítása, újaknak be»"<l~tása. 
Mert a nép nem éri IH' hitigazságainknak elmélett fel-

P. dr. DAm inee, o. t· . .l!. 

dolgo:ásával, hanem azonnal valamilyen kilencedben 
t•agy zsolozsmában, litániában, énekben vagy szokás
bcm akarja megtesteslteni. Ezeknek az imádságoknak 
teológiailag is kifogástalan és szahatos megfogalmazása 
uuarlón sikerül a még oly tehetséges elöimádkozónak, 
ele mennyivel könnyebb a papnak. Csak igy sikerül né
pünk kezéböl kikaptatnunk azt a sok méltatlan és egy
házilag ellenőrizetlen szöveget, amelyben ma annyira 
dúskál a népi ájtatosság. De nem úgy, hogy népi je!
lcgét elveszítse, hanem teljes tudatossággal a néphez 
alkalmazkodjék. Nem színészi módon, hanem a nép
lélekkel érintkezésben álló és benne élő embernek 
hiteles közvetltésével. 

Nemcsak az imáknak fogalmazásában, hanem min
llen egyéb írásunkban a nép életéből vesszük tárgyain
J:at, s főképen a nép egyszerű lelkéhez mérjük nyel
"üllket. Nem oly egyszeTil feladat ez, de utóvégre any
•ryival csak tartozunk népünknek és magyarságunknak, 
hogy megismerkedjünk fajtánk ősi értékeivel, művelt· 
ségével, gondolatvilágával, jellemével, müvélzetével, 
s:okásaival. A polgári és müvelt osztály valóságos ta
nulmányt végezhet a Magyar Barát nyomán. lróink
nak pedig apostoli feladat magyar népünk lelkivilágá
nuk és életének igazi megismerése. Ki kell bontanunk 

Márton Lajos fest6mlivész, lapunk ldri16 ra,J110l6Ja 
kiállításán I!&ID' sikert aratott es a kép. 

magunkat eddigi népi irodalmunk sokban hibás szem
léletéből és a maga igazi mit,oltában néznünk a népet. 
Meglátjuk, mennyi mindent kell még felfedeznünk ma
ll ua rságunkban! 

Végiil t•alami újságat is állitottunk a Magya1· Ba
rút programmjába. Megszólaltatjuk magát a népet is. 
Ha van népi költészet, mese, zene, műl'és:et, te~hnika, 
eguszóral müveltség, akkor ebben benne kell lennie cr 
!'allásos költészetnek, zenének, legendának és müvé
szetnek is. Nem hiszem, hogy szégyenkeznie ken akár
melyik népi eredetil szenténekiinknek és legendánknak 
" hasonló rilági tárgyú alkotások mellett. Ezzel szal
gálatot is tesziink népiink kutatóinak. Sok t'allási ér
tékünk van, amelynek azonban nehezen ád helyet má.• 
foiJJÓirat, s guiijteményben is vonakodva ad ki más ki
adól'állalat. Legalább a Magyar Barát lapjain örökitsük 
meg népi t•allásosságunk apróságai!. Anyagunk ol!! 
nagy, hogy akár a felét is tehetné lapunknak. Egyelőre 
csak kisebb szemelvényekre szorltkozunk. 

• 
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s.~nt ~·errnc Atyánk szelleméncl.:. tök~letesen !.'.1<'!1-
felel ez a tervünk. Hisz a ferences r.clek o~szetevomek 
egyil.:e épen a 11épiesség. Rokon a nel! lelkel'l'l. A mn~ 
gyar baráté a magyar néppel. S h~ tga::, hogy a. ne]ll 
t•allcísosságnak s:á:adokon l.:cres:tul, s rcuds:crmt o 
lcgrlehezebb időkben mo:gatúi és ir<Í»!!ítúi t•oltu11l.:, 
gondviselésszerűnek tartjuk népi fcladatauzk fel~sm:r~
sét és hangsúlyozását. Higyjiik, hogy a Gondz•tsclcs n 
tengernyi magyar népet nekiink tartja fenn! • 

A Katolikus Akciót scm szolgálhatnánk hatasosau
t•an mint ezzel a níllalkozásunkkal. S:ent llitii11k<'l ~ 
nép' nyelvére forditjul: és lelkének mcg.fel~liilcu .át•·.!
lllc::iik. A népi nrllcísos.<<Íg l.:cretei <'fi!IH'!IIl<' .1<>1!,~"!·: 
l.:atolikus népii111:et. PS f<'l.fegyt·cr:ik a ns:,Hl!tlfi.<UfJ<·' 
iaőkre. Ep a nagy paphiányban teremtette meg ncpunl; 
kitzinö formaérzéke 11Hli rallcísosságának kereteit, s ip y 
maradt mcp csorbulatlanul a maga hiteben és t•allt!
sosságában. A papi hivatás t·itku!óban ran. Ilyenkor 

azonban száz és száz pap munkáját .. J~g!a e~vltgeml 
egy-egy népi ájtatosság a maga kozos~ept ereJével l:s 
cgr1 !Jurgó c!öénekessel. De ha mégann~1 ts a P!IP· m~n
k.'á)a mindig több lesz, semhogy .a n'!.l! 1:allaso~ tgé-
11yét mindrnben ki tu~ná ~lé11,iten!. Elotma~~ozm nem 
les:: ideje. A népi rallasossag npolasa a legkonnl!ebb ~~ 
mégis a leglzaiásosabb lelkipásztori munka. Igazt Acho 
c'atholica 1 

Et>uc 11 u s:ellcmbcu kérem kedves írótársaim ~s 
ul!'asöim lllWlkcíját ,;s támogatását. Vis~:a .a _néphe~' 
Vi.,s:a rnllási téren is! Tanuljunk meg !ole 1~1adkozm, 
és tanitslik meg mennél s:ebuen és több valtozatban 
dicsérni az Istent és tisztelni Szüz Máriát és a szentP.
J:ct! Mi11<i a ketten miss:iót régziink: az író is: az ol
z•asó i.•! Isten országát épitjük és tessziik szebbe a ma
gyar ugaron! 

Növekedék kedvességben 
Dr. Monostory Elekné. 

Ez lesz a je!: láttok egy kisdedet ... 
Nem koronázott Királyt, nem tudós Bölcset 

fogtok találni. Csak egy kisdede!. 
S a pásztorok ellenállhatatlan vággyal men

tek Feléje. Vonzotta öket a Gyermek. 
Mit tud egy gyermek? 
Nem sokat. S1rni, aludni, mosolyogni. De bár

mit tesz, mindíg kedves. Ha eszik, ha ébred, h:; 
gügyög. Azért oly vonzó. 

Az evangéliumot a Szentlélek sugallta. S nem 
akart semmi egyebet feljegyeztelni Jézus rejtett 
gyermekkoráról, mint ezt: növekedék kedvesség
ben. 

Istennek nagyon tetszhet a lélek kedvessége 
hogy ennyire kiemeli a kis Jézus összes tulajdon-
sága közül. · 

Vajjon miért? 
A kedresség gyo

kere: sziz·tisztaság, egy
szerűség. 

Ked\·esen moso-
lyogni, beszélni csak 
az tud, akinek nincs 
takargatni valója. A 
képmutató minden jót 
elhitethet magáról. A 
hiányzó jókat is. De 
magamutogatása érdes, 
erőltetett marad. Iga
zán ked n~s nem t u d 
lenni soha. 

A lelki kedvesség
hez belső könnyedség. 
gondnélküliség is szük
séges. (Ilyen értt>lcm
ben: minden gondunk 
Isll:né). Az egészen Is
tenre lngyatkozott lt:·lc·kben könnyü talajra lel 
kedvessé· g: 

Jl:zus az Isten igé•je. Lám az Atya első sza• , 
hozzánk: kedn·s. GyPrmek ké•pében küldte hozzán' 
a Fiát. 

Aki látta Jézust. az Atyát is látta. A kis .Jr
zus ked\·es, az Atya is az tehát. 

A kedvesség útján h:1mar üssz<'lalálkozul. : 
Istennel. Azért mondhatja Sz<·nt Erzséb(•t: 

t· esen! 
Ha valamit adunk Istenn<'k, adjuk keu 
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Az édesanyák olykor sz<'retnék megállítani 
g:-·ermckciket ~ö\·ckcdésben. Félnek: gyermekko
rukkal elillan a ked\'csségük is. 

Az emberek is szeretik hát a kedt,es vonást, 
nemcsak Isten. 

Vajjon miért? 
A ked t· essé g aprópéitzre váltott szeretet. 
Hánv szeleverdi lány komolyodik meg, mikor 

férjhez megy, s anya lesz? Hány részeges apa józa
nodik ki örökre gyermeke bölcsőjénél. Pedig a 
gyermek mit se tud. Dc mindíg kedves. És ked
vességével (a szeretct fillérkéivel), vonz, tanít, 
hódít. 

Egy kislány szegény embert látott. 
Édesanyám, adjunk neki valamit! 

- Nincs nálam pénz. szívecském. 
A kicsi kiszakítot

ta magát anyja karjá
ból. s elszaladt a kol
dushoz. Majd víssza
tZ:·rvc, nagy komolyan 
magyarázni kezdett: 

Megmondtam, 
hogy nincs nálunk 
pénz. N" fájjon nek;. 
hogy csak tígy elm<'
l{yünk mellctte. 

A gyermek mindig 
kedves. 

A gyermeklélí'k is. 
A kis Szüz Anyát 

csak kedvesnek tudjuk 
elképzelni. Szent Fe
rencet, Szent Antalt, 
kis Terézt szintúgy. 

S n<'künk, szürke 
embereknC'k is számtalanszor irnak így: Kedues, 
jó Mártám! 1-\ecln·s Bi•la! 

Ked1·es.«;!l ömlik el ujkado11, uzért áldott mcr1 
téged iir<ikre a: lsten. lgy g:-·iinyőrködünk Szüz 
:\Iárióban. 

Aidjon 1m·g a kicsi Jézus anyjával együtt, 
minden kl·dvl•s l•mbert! 

Ez újh·i ki\·únságom. 



~ ...... ..... 
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N~~~~~~~~~~~~~: I====M=á=r=ia=b=e=s=n=yő==== 
Tavasszal, nyáron; szeles ősszel vagy csikorgf, 

télen keresse feJ a magyar t•lct vándora a száza
dos, hires búcsújáróhelyet: csodálatos varázs lepi 
meg a szívét. Grassalkovich Antalnak, a királyi 
kincstár elnökének, a ragyogó pályát befutó gróf
nak is ez a varázs mozdította meg a lelkét, hogy 
ezen a _gyönyörű helyen hatalmas szentélyt épít
sen az Urnak. És oltárt Pmeljen, ígazi!. kedveset a 
Magyarok Nagyasszonyának. 

A tájnak szépsége benne gyökerezik a történe
lemben. IV. Béla óta a hatvani premontreiek bir
tokolták a népes Bessenew kiizségPt, mely nevét -
a hagyomány szerint -a bessenyiiktől örökölte. 

A völgybe ugró domb tetején karcsú tornyú 
templom áll. Magasba szökö tornyában érces ha
rangok szava szól. Zsongva-bongva járja be a völ
gyel. Athatol az erdők felett. Hívogató hangja 
messze száll: emberek, magyarok, Besnyöre jöjje
tek ... A hivó szó visszhangra talál a magyar szí
vekben. Megindul a nép, mint hömpölygő áradat ... 
Zúg a harangszó, zeng a dal, szól az imádság. 
Amint belép a templomba a régi magyarak búcsú:' 
serege, amint megpillantja az oltár felett a csod5-
latos szépségű Mária szobrot, könny szökik sze
mébe, melengetö érzés járja át a lelkét, mert meg
érzi, hogy onnan a magasból egy jóságos Anya te
kintete néz le áldóan reá ... 

• 
Valószínűleg a huszita betörések idején pusz-

. 'tult el az ősi templom. Az is lehet, hogy a török 
égette fel. Irásos emlékek hiján ki tudná ma már 
pontosan megállapítani, hogy mikor szakadt reá a 
pusztító vihar? 

A gyujtogató, gyilkoló ellenség előre tört. Fej
székkel döngette már a templom vas-ajtaját. A fe
hérruhás, fehérhajú premontrei atya reszkető ke
zeibe vette. utolsó forró csókot lehelt a drága erek
lyére, a Madonna szobrocskára. Aztán elrejtette 
mélyen az oltár alá. Magához vette az úrnak szent 
testét és az oltár Jépcsiijén fogadta a vértanú ha
lált... .~ 

Pár pillanat mulva puszt í tó lángok csaptak a 
maga~ba. Sisteregve égett, hamvadt el az oitár. 
Tompa zuhanússal hu!!tnk a mé·l~·be a harango~:. 
melyeknr:>k i•rcvs hangja oly sú•pen szállt '' vij!
t!Y<'k, a siirü vrdiík fpl"+t E~ ahol még tegnap az 

:\lár1on: Urlndizi Sl. l.örinl' lfYÖzelme Csókakőnél. 

A máriabesnyői kegytemplom és kolostor. 

TJrat dicsé>rték. ott most a pusztulás réme ütött 
1 ~1nvftt. 

·A nép pedig? Meghalt, vagy szétfutott. ki 
menthette életét. Nem maradt sPmmi más, mint 
gazdátlan udvar, felperzselt hajlék, üszkös geren
dák . 

A romba döntött temolom körül hatalmas tör
zsű fák szökeltek a maga~ba, az ég felé. Dús lomb
koronájuk mint glória árasztott nyugalmat és áhi
tatot. A természet a tavasz, a nyár. az ö~z s?:ínes 
ruháiába val!y a tél hófehér köntösébe öltö~ött és 
hódolt tovább a Mal!asságbelinek, de a domb mé
hébl'n elfeledten reitőző drága kincsnek is . . . A 
sudárfák közölt nvári rePgelen ficánkoló mókusok 
üzti>k pajkos játékukat. Aeról-t"::-a ugráltak. ker
getőztek, míg a sürü lombak között bujócskát ját
szott a naosugár. Finom lépésekkel karcsú kis 
iiziki>k siPttek tova. Arról oedig, hol!V itt néues 
kö7~ég állt a pusztulás előtt, már senki sem bE'
~zélt. 

• 
Történt pedig, hogy Gödöllő új ura, a már 

emlitett Gras~alkovich Antal iámbor nejével Hat
vanból Gödöll<~re kocsizott. Útja ott vezetett el a 
domb alatt. hol a százados fák mögött a régi pre
montrei temolom romiai pihentek. 

Intett. és mePtorpantRk a prüszkölő D'lrim\k. 
Megállt a négves fol!at. Kiszálltak a hintóból. fel
m.,n1ek a dombra. MegiJJetódve. ma<tukbamélyedve 
á;Jtak lll!'!{ a romok között. Lelkükben Pltvszerre 
megszó!alt a hang:Épitsétek fel újra itt hailékomat! 

Az Úr szava volt: kétségtelen. Számukra pE'dig 
,.z e~·~k parancs IPhl'l. fgy en1t'lkPdPtt ki RP:~
nvii Í'\'SZÚ7adnk után ismrt a fc!,•dés hor:lályából. 
Siit hi•···sst:• vált mcssze földön L'gy csodálatos ese
mén~· folytán. 

A nemPslelkü Grassalkovich Gödiiilőre /!rvf'. 
hivatta kiírnives mestl'rlot. Parancsot ;~dott a romnk 
• ltakarítására a bPsnviii dombon. FidJer János ak
lmr i•ilszak:t álmot látott. Másnan a romok kMött 
ow .. talúlta. amirill álmodott. Hallatlan szépségü. 
<'ll'fántcsunl Mária szobroC'ska került elő az fi~ó 
n~·omán. nwlvet a XI-XII. században faragott 
ihiPil'lt müvész kez<". 



Már1on: Jöjjetek hozzám mlndnyá,Jan! 

A csodálatosan napfényre került kicsi szabrot 
a földesúr brilliáns övvel, glóriával diszítette, mí\
vészi ezüst szekrénykébe foglaltatta és nagy tisz
telettel övezte. 

Azóta közel kétszáz esztendő szaladt tova az 
idö kere kén. A csillo~ó, ·ezer sz!nben pompázó kicsi 
kegyszabor ismét elfogiRita az oltár fölött ösi he
lyét. Millióknak lett csodálat tárl!ya, százPzrek
nek vigasztalóia, ezreknek gyógyítója, és Besnyő
nek legféltettebb drága kincse. 

.. 
Kezdetben csak kis kápolnát akart Gr~sal

kovich. De a kis szobor előtt csodálatos ~n'Ógyulá
sok történtek, számtalan ima nyert meghallgatást. 
ami messze földre szétvitte a hirét és nagy tömP
get vonzott hamarosan Besnyőre. Ez az örvendetes 
fejlődés arra késztette a nemeslelkű alap!tót, hol!y 
nagy templomot és kolostort épittessen a kicsi ká
polnához. 

1771. július 19-én Mária Terézia sajátkezűleg 
írta alá az alapító bull&t és nagy függö pecsétiével 
látta el. Az alapító pedig a kegyhely gondozását 
Szent Ferenc szakállas fiaira. a kapucinusokra biz
ta. A templom és kolostor külsö arculata lényegé
ben azóta sem változott. 

Amint multak az évtizedek és századok, úgy 
nőtt ennek az ősi kezyhelynek hire és látogatot~
sága a magyar nép között. Messzi tájakról végelát
hatatlan tömegek jöttek el ide. De megfordultak itt 
királyok, fejedelmek, főpapok. buzgó lelkek és hi
tükben megingott világiak is. 

Máriabesnyő ismét az lett, ami valaha \'ol:. 
Lényeeéből mindig, mindenkinek tudott adni v~l:l
mit. Sokszázezer zarándok rakta itt már le bűncl
nek Idecipelt terhét, mosta hófehérre lelkét a J...p .. 
gyelern fürdőjében, és megerősödve, meetisztulv ... 
tért vissza a mindennaoi élet harcaiba, küzdelm'"i
be. Sokezer vergődő lélek találta itt meg békéiét. 
nyugalmát. Számtalanan nyertek testi S?<'nvcdf·
seikben gyógyulást, lelki gyötrelmeikbt'n vigasz
talést. .. 

Magyar szellemet, a történelmi magyar kerest
ti>nység szellemét vallották és hirdették mindig a 
besnyői atyák. Hogy ezt a szellemet még mi·lyclc
ben és maradandóbban juttassuk kifejezésre. azi•11 
állitottuk bele tartományfőnök atyánkkai - P 
Medgyesi Dezsővel - restaurációs gondolataink 
központjába az épitéí, országgyarapító magyar gon
dolatot. Ezért akartuk külön kiértékcini miadazt. 
ami nemzeti históriánkból erre vonatkozik. 
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Csókakő ostromát61, hol a magyar földre elő
ször lépi! kapucinus, Brindizi Szent Lőrinc vezeti 
győzelemre a pogány török ellen a magyar sereget, 
egészen a magyar revízió megvalósulásáig kato
likus és egészen magyar gondolatkörbe illeszti a 
zarándokot a megújhodott templom. A festményl'k 
esodálatos szineiben a magyarság és kereszténysét: 
úgy ölelkezik egymással, mint mindannyiunk szi
vében. Csodálatosan finom, szines ablakok adják 
a keretet. Ha pedig leszáll az este és kigyul az 
~zernyi gyertyafény, ragyogó világosság tölti el 
.l megszentelt hajlékot, mely felejthetetlen nyomot 
hagy a szemlélö lelkében. 

Lent pedig, a kegytemplom alatt, hol az ala
,•ító Grassalkovichok alusszák álmukat, k~t év
~lázad álma bontakozik . . . Ókeresztény stilusú 
alsó templom áll múvészi kiépítés alatt, mozalk
szerú festéssel, misztikus fénycsővilégítással, lurdi 
barlanes;ral, Alvernával, díszes rácsozatokkat fes
tett ablakokkal. hogy hamarosan - mint e hazá
ban périát ritkító -, szfvet-lelket gyönyörködtetö 
látvány lépjen be az istentiszteletek szolgálatába ... 

• 
A mai megpróbáltat4sok nehéz idejében rend

kivüli gondok kisérték törekvéseinket, mfg ezt -
mások szerlnt is - különleeesen macryar. d~ 
u~vanakkor minden izzében kereszténv-katolikus 
szellemü restaurálást megvalósftottuk. Ezek azon
ban csak meekettózték és megacélozták a rnaeasz
tos cél érdekében váll~lt fáradozésunkat. Ebben a 
munkában - m!g az Űr erőt és kegyelmet ad -. 
nem is akarunk mel!állni, mert sok mée a tenni
valónk. hoi!"V tényleg olyan lezyen Márlabesnvö. 
amilyet a Maevarok Nai!"Vasszonya magyar gyer
mekeitól joggal megkivánhat 

Tudiuk, hoey az a S7.ellerne állt art Besnyő 
felett évszázadokon keresztül. O adott nekünk ~n
ditást. O irányitja felénk a jótevő szfveket. 

Szívünket ezért a Mla érzelme tölti el. Aj
kunkra, tollunkra a hála szava kivánkozik ... 

• 
Az úiévben errlll beszél Besnyi'ín a hó· 

fedte erdö felett tovasuhanó téli szél.· V! eye szár
nyain a besnyői Szfizanya áldását maeával maln'ar 
testvéreink sz!vébe és melegitse át különösen azok
nak a lelkét, kik a messzi orosz mezökön értünk 
küzdenek és kockáztatják drága magyar életük1?'1 
C'l!Y boldogabb magyar jövőért. 

t\ revlzió l"estménye a kel)'templom mennyezetén. 
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Népünk vallási nagyjai 
Egy magyar szentember : Orosz lslvón 

1838--1922. 

A népiség nagy kultúrharcában a napokban 
új hang szólalt meg. - A már-már felekezeti cé
lokra kisajátított vitába, most katolikus részról is 
beledördült egy egyszerű jász magyarember ön
<·IPtírása, az Emlékkönyv.* 

A lehetőségek, amit e könyv nyitott a súlyo
san megvádolt és félreállítani akart katolikusság 
Plött, felmérhetetlen. Mély hálával tartozunk Bá
lint Sándor egyetemi magántanárnak, aki nemcsak 
megmentette az elkallódástól ezt a jelentős népi ér
téket, hanem az Emlékkönyv kiadásával irányt 
mutatott a lassan-lassan megszületö katolikus népi
,;égnek. 

;--··li 
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Orosz István 
arcképe. 

Orosz István akkor szii!Ptett, mikor a narokk 
\'aliásosság diadalmas. égberagadó, de sokban kül
siíséges hitét, egészen kiszorította Il. József, sekres
tvés királv észelvű, meddő, hideg vallásossága. Sze
r.encsf>re ez az áramlat nem jutott el a falvak egy
SZPrŰ népéhez, vagy ha el is jutott, romboló mun
káiával nem ért el tökéletes eredményt. - Jász
ladánvt. szükebb hazáját is megkimélte ez a vész. 

idpsanyia. maid mostohaanyja vezeti be a 
nepi vallásosság eddig ismeretl~n, de olr ~ensösé
gesen szép világába, melynek fr1ss szellőJe Jólesően 
csapia meg az olvasót az egész önéletrajzon át 
Sorsa. élPtkcretei olyanok, amilyenek hazánkban 
• nb h millió emberé: egyszerű zsellérsors. 

Goromba apia. aki érzi fia kiszolgáltatottság~t. 
;,l'St·n·cs bánásmódban részesiti és sokat gúnyolJa 
,·allá,;ossága miatt. Mindenesetre életének ezek a 
kt·nktt nwt;próbáltatásai vonják be. mélvítik szi
!úrrlít ják mPg rendkí\'iili hitét és jámbor lelkületét 

K0ménvPn dolgozik. arcának verejtékével, íz
mainak acélosságával szerez kenyE'ret családjának. 
rle szabad ideif>t. kifejlődött imaéletét egészen a 
,·allús szolgálatába állítja. 

Mikor az első tavaszi szél meglobogtatja a bú
•·súzászlókat. lPlkenPk ellC'nőrizhdC'tlen és felmér
hf'tf'tlen \'ágyódásától űzve. útra kel, hogy a bú-

• F.~v m:1~var szentember. Orosz István önélet
rajza. Kiadta Bálint Sándor. Franklin-társulat, Buda
res!. 1942. 

csúsok ezreit vezesse a különbözö Mária-kegyhe
lyekre. "Angyalcseng5" hangjával, födetlen fővel, 
mezftláb az országútak vándora lesz és a nép tódul 
utána. tletének ezek az igazi, és szinte egyetlen 
történései. Maga irja: "Hála a jó Istennek és a 
Boldogságos Szűz Anyának, Máriának, volt elég 
örömem a világba, mikor a szent helyeken felkeres
tem a csudálatos Szűz Mária képeit, hogy meglát
hassam, előtte imádkozhattam. Abban telt nekem 
minden örömem és boldogságom. Úgy érzettem ma
gam, mikor csak a szent helyeken voltam, mintha 
a mennyei boldogságban lettem volna. then-szom
jan elénekelgettem és imádkoztam. Akármelyik 
szent helyen megfordultam, örömben úszott a szf-
vem". · 

Nincs hazánknak olyan kegyhelye, ahol ne járt 
volna, sőt lelkének szent heve elviszi Rómába, 
Lorettóba. Mária-Zellbe. 

Kiütközö egyéni emelkedettségével óriási ha
t ássa! tudott lenni másokra. Mint előénekes és 
imádkozó, mint búcsúvezető és rendező, úgyneve
zett "Szentember" páratlan. tnekeit és imádsá
gait maga költi, és hogy mennyire népi igényt elé
gített ki velük, mennyíre a nép nyelve, gondolat
vilá~?a és izlése szerint irt, azt tanusítja hetvenféle 
imafüzetének többszáz kiadása és máig is nagy 
dterjedettsége. 

Hatalmas benső élete néha összeütközik az e15-
írásokkal. Van rá eset, hozy harmincezer ember 
hallgatja szavát, mikor bűnbánatot hirdet és si
ratia a világot elárasztó sok bűnt. Ezyszeriien, de 
mélyen beszél. Hatása, eredményei óriásiak. 

Felkarolja, megkedvelteti a vallásos társulatok 
üeyét. Nagy szervez5készségével többet megszilár
dit és alapit szülöfaluiában és más helyeken is. 
Hetvenéves korában hét-nyolc társulat gondiai ne
hezednek rá. de ö mindezt szivesen vállalja Jé
zusért. 

Szent Ferenc Atvánk Harmadik Rendjének 
buzgó tagia és terjesztöie. Lelkiéletének több moz
zanata erős ferences hatásokra utal, és maga is tet
teiben gyakran hivatkozik Szent Ferenc példájára. 

Mindezekből nem kell azt következtetnűnk, 
hogy Orosz István elfogtlit rajongó. Annyi talp
raesettség, józan okosság és számitás nyilvánul 
meg anyagi dolgai rendezésében és a míndennapi 
élet apró nehézségeinek leküzdésében, hogy ~so
dálnunk kell. miképen tudta összeegyeztetni benső 
elmélyült életével. 

Lassan az ő ideje ls lejárt. Megörel!'edett és 
már nem mehetett többé a búcsúkra. Öregsége 
szép, gondtalan volt, de ereiének állandó fogyása. 
néha szomorúvá tette őt. .,Az öregség megfosztott 
a szcnt hr>lvekröl. de a7Prt gondolatommal mé;:: 
most is felkeresem, meglátogatom az én kedves. 
mennvei Szent Anvámnak. a Boldogságos Szú~ 
Máriának csudatévö· szent képeit. Mikor ezt meg
gondolom. sírok, hogy már most nem tehE'tem, ho~· 
testi szemeimmel meglássam. Kedves fiatalok, arra 
intelPk benneteket. hogy míg fiatalok vagytok, 
igyekezzetek sok jót tenni, Istennek és Boldoltsá
gos Sziíz Máriának szolgálni, szent helyeket !Ato
gatni. Isten házába. a templomba járni. szentmisé
ket hallgatni. másokkal jót tenni, buzgón imád-
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kozni, mert ha megöregszetek, a világ elhagy ben
neteket. Nem tik hagyjátok el a világot, hanem az 
hagy el benneteket, sőt annyira megutál a világ, 
hogy még másokkal is megutáltat benneteket. Mert 
mikor már öreg az ember, nem tud Istennek jól 
szolgálni, gyengül még az elméje is. Sokszor azt 
sem tudja, hol mondotta imádságát. De azért meg 
kell nyugodni Isten akaratján, azon kell kérni, ad
jon béketűrést, egykor mennyei bolélogságot és a 
hervadhatatlan dicsöség koronáját". 

Lelke ekkor már a lélek magasságaiban jár. 
Szinte csak imából él és a halálra készülök révült 
örömével írja és kéri Istent: "Uram Jézus jöjj el, 
Uram Jézus jöjj el, hozd el nekem a boldog órát, 
fogadj be szent színed látására a mennyei bol
dogságra, hol téged leborulva imádjalak az én 
Szüzanyámmal, a Boldogságos Szüz Máriával és 

minden szentekkel együtt. Engedd, úgylegyen, 
amen". 

Ezt a hőn óhajtott végsö áment a Jó Isten há
romévi betegeskedés után 1922 Szeplötelen Fogan
tatás napján mondta ki és vette magához. Sírját 
Jászladányban egyszerű fakereszt jelöli. 

Orosz István nem volt szent, mert hiányzik be
lőle a hősies, tervszerű törekvés, vannak nagyon 
anyagias oldalai, gyarlóságai, - mégis élete ragyo
gó példája annak, hogy szinte különösebb segítség 
nélkül mennyire át tudják hatni és alakítani, fel
magasztosítani a legegyszerűbb embert is vallá
sunk tanai. Hála Istennek, Orosz István példája 
nem egyedülálló. 

A vallásos szertartá~ok ~~·akorlására rendelt helyiségek stb. 
biintf•töjogi védt>lme. 

l r ta: Dr. Schrot ti Sebestyén budapesti kir. járás biró. 

Nemrég az egvik vidéki faltiban történt. A róm. 
katolikus valln~ú hÍ\'Ők vallásossága a templomban le
vő Mária-sznbrnt mindenf.2:e kc~·:t6r.(!~va1. fn~"~rla1mi 
emléktáblával diszítette fel. A temp~om-látogatók igy 
juttatták kifejezésre már hos<zabb időn keresztül Sziiz 
Mária iránti tiszteletüket. 1942. év tavaszán a falu új 
plébánost kapott. A p:ébános egyik nap a Mária-sza· 
borról eltá\·o:ította az összes kegytárgvakat. emlék
táb:ákat. M;dőn a temPlombajövő emberek ezt látták. 
több asszony nemtets?ést'>nek. m<':tatlankodásnnak h~n
gos szavakkal adott kifejezést Ebből a hangoskodásbt)J 
botránv keletkezett. Az esetről tudomást szerzett 3 
csendőrség, arnelv az üqvet kivizsgálta, majd további
totta a 1el!'kMelebbi bíróságho7 

A birósftg a ddlottak padjára kerülő asszonyokat 
eljár~suk miatt e:ítl'lte. 

Kérdezhetné valaki, miért? Hisz ezek val1ftsos asz
szonvak voltak, akik nem akartak a törvénnyel szem
behelvezkednl. 

Hol!'y e kérdést és a birói döntést könnvebhen meg
érthessük. vizsgftljuk meg a magyar büntetötörvénv
könv,·et, va i ion nem tartalmaz-e ilyen esetre vonat
kozó sz~ka~zt. 

A büntetőtörvénvkönyv 191. §-a a következ51<:et 
mondja: .. VPtsél(et követ el és hat hónapig terjedhető 
fogházzal büntetendő. aki az állam á:tal elismert nl
lás szertartásai gyakorlatára rendelt helviségben nyil
vánosan botrányt követ el, vagy a vallási tiszte~<'tnek 
tlirgyát, - \"agv olv tár!t'•akat. me\vpk a szertartfl~:>k 
végzésére rende~vék. a ~zertartásra· r<'ndelt helvis!'>ll:
ben. - vag~· b~r azon kívül, de a \'allásos szertarUs 
alkalmával, tettel, vagy botrányos szavakkal meggy'i
láz". 

E7. a sz~k~sz több cselPkménvt fog\~! m~gnhan. 
Bünteti a vallásos szertartftsok gvakor~at:\ra rendPlt 
helylsél!'ben elkövetett botránvt: bünteti továbbá a va1-
lási tisztelet tftrgvainak, vagy a szertartások vég1ésére 
rendelt társrvaknak a s?.ertart:\sra rendelt helviségh<>'1. 
vagv a vallásos szertartás alkalmával a szertartásr~ 
rendelt helvségen kívül való meggvalázásút. 

Az első esetben az elkövetés heh·e c'~k a valló< 
szertartós~inak gvakorlatára rendelt helyiség. Ez a he
lyiség azonhon nemcsak a temp1om l<"het. honern min
den még idö:eges hasmá:atra bnrendezett helyiség ; , 

A törvény szerint <'71 a büncsPlPkményt a7. ko
veti el, aki a fenti helyiség valamelyikében nyilvánr._ 
san botrányt okoz. Vagvis nyilvánosan olyan cse:C'k
ményt követ el, amely több, meg nem határozot: 
számú személy vallásos érzületét séfti. Az üres temn
lomban elkövetett botrányt, ha nvilvánosságra nem 
kerül, e szak~sz alá nem vonhat.juk. 

A mftsodik cselekmény a va~lási tisztelet tárgyai 
ellen k6vethet15 el. 

A vallási tisztelet legtöbb tárgya az Isten; Isten 
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ellen intézett nyilvános meggyalázás azonban lsten
káromlás és a bűnletötörvénykönyv 190-ik §-a külön 
büncse:ekményként bünteti. A jelen szakasz a valln>i 
tisztel.:!t egyéb tárgyaira terjed ki, mint pl. Szüz M:l
ria, a szentek. a szentségek. stb. E?.ek a tárgyak cs1k 
annviban részesülnPk büntetőjogi véde~emben. amenv
nyiben jelképesen p!d. képek, vagy szobrok alakjában, 
vagy zászlókan testi dolgok gyanánt jelentkeznek. 

A harmadik cselekmény a vallási szertartások vég
zésére rendelt tftrgyak ellen követhető el. Ezeket a 
targyakat a szertartások végzése a:kalmával szokt~k 
haszná1ni; ilyenek pld. az oltárok, a szentségtartól:, 
kelyhek, 

A vallftsi tisztelet és a vallási szertartás tárgyainak 
meggyalázása tettel vagy botrányos szavakkal történ
hetik. 

E cselekményt kétféle m6don lehet elkövetni. Az 
egyik m6d az, hogy valaki az ilyen tárgyakat "a szer
tartftsra rende:t helyiségben" gyalázza meg; ebben lZ 
esetben nem szükséges, hogy a gyalázás a szertartfts 
alatt történjék. 

A másik mód pedig az. hogy valaki ,.a szertartásra 
rendelt helyiségen kívül, de a vallásos s?.ertartás al
kalmával" gyalázza meg a kérdéses tárgyakat. 

A törvény itt nem kivánja meg a nyilvánosságot, 
s a közbotrány okozását; csupán ,.tettel vagy botrá
nyos sza\·akkal" való meggyalázást kivAn. 

A jelen szakaszt kiegészíti a kihágási büntetőtör
vénykönyv 51. §-a és a jelen törvény 420. §-a. 

A kihágási büntetőtörvénykönyv 51. §-a az útmenti 
keresztfákat, szobrokat, szentképeket részesíti büntetö
jogi védelemben. Ebben az esetben vallási tiszteletre 
vagv szertartásokra rendelt olyan tárgyak meggyal~
zásáról van szó, ame!yek a hivők vallásos tiszteleté
nek már átadattak. de a szertartásra rendelt helviségen 
kívül vannak elhelyezve. • 

A jelen törvény 420. §-a szerint pedig vagvonron
g<\!<lst követ el, aki a va11<\si szertartásra rendélt épü
letet vagy más tárgyal jogtalanul megrongál, elpusztít. 
vagy megsemmisít. 

A vallásos szertartások gyakorlatára rende:t helvi
ségben mindíg a he1yhezméltó magatartást kell tanú
'ítani; olyat, amely mások vallásos érzületét nem 
bnntja. nef!l shti. A fenti esetben az asszonvok fel
h(•bnrndúsúnak oka az a körülmény, hogy va:iáso< ér
züietükben sérl\'e érezték magukat. Efeletti feihnbo
rodásuknak azonban az Isten házában hangoskodás út
jún. bot.rányt oko7;ó módon nem adhattak kifejezést. 
f:p a mC'Itatl:mkndasnak ez a form:ija az, ami egnés7t 
a templom méltóság;\t, másrészt az ott jelenlevő hí
vők vallá~os érzülPtl't sértette. Az asszonyok e mag~
tartása tehát a törvény értelmében büntetést vont 
maga után. 



...... 

A Lurdi Százanya jelenésének teirása 
egy ked••elr búcsúénekben 

~rzelmes, gyengéd áhítat ömlik el az egész éneken. Az egyszerű verses történetet is kenettel és könnyel 
hatja át népünk vallási költészetP.. Mindenütt i!'merik ezt az éneket. 

Nézzünk égre, jön Mária, 
Itt t•an a kegyelem-óra. 
Szólt a mennyország harangja, 
Od1.>özlégy, szép Szüz Mária! 
Odvözlégy, Szent Anna kincse, 
A lurdesi barlang gyöngye. 

A lurdesi barlang völgye, 
Mennyei fénnyel van telve, 
Ott ragyog a Szííz Mária, 
Angyaloknak királunéja. 
Odvözlégy, Szent Anna kincse, 
Lurdesi Szüz, egek gyöngye! 

Kis Bernadett megy sietve, 
Olr•a.•ó-imát rebegve. 
Ell•álto::ott drága arca, 
Vigadott az angyalol•kal. 
Odrö:légy, Szent Anna kincse, 
Lurdesi Szüz, egek gyöngue! 

Monc!ja a Szüz Bernadettnek, 
Lépjél hozzám most kii:elebb, 
Egy nagy titok térJed illet: 
Mennyors::ágban lesz ct helyed. 
Odvözlégy, Szent Anna kincse, 
Lurdesi Szüz, egek gyöngye! 

Oh, te szép Szüz, drága alak, 
Kisded szívvel magasztallak, 
Mondd meg nékem szent nevedet, 
Hogy szfvemböl köszöntse/ek. 
Odt:özlég11. Szent Anna kincse, 
Lurdesi Szűz, egek gyöngye! 

t:n t.•agyok az égi Anyád, 
Szeplötelen fogantatás. 
Egi Anyám, Szíiz Mária, 
Vigy el veled. Jézus Anyja. 
Odt•özlégll. Szent Anna kincse, 
Lurdesi Szűz, egek gyöngye! 

Kedves A'!yúm, egt v1rag, 
Hadd ismerjen ez a világ! 
Virágozzn a vadrózsa, 
Mert te vagy a Szüz Mária. 
Szeplötelen fogantatás, 
Odvözöljön egész világ! 

Eltünt a fényes látomás, 
Kis Bernadett most sirdogál. 
Jaj, de szép volt ez az alak, 
Kit a szívem mindíg óhajt. 
Ez volt az az aranyrózsa, 
Szeplőtelen Szüz Mária! 

Másnap ismét elsietett, 
Kis Bernadett barlanghoz ment. 
Aranysugár körülfogta, 
Buzgó imáját mondotta: 
Jöjj el, jöjj el, Szüz Mária, 
Bünbánóknak édesanyja! 

Leszállt hozzá Szüz Mária, 
S:ólt gyönyörü égi hanggal: 
Zengjed, Ave, Szüz Mária, 
Búnösöknek pártfogója. 
En vagyok az égi anyád, 
Szeplötelen fogantatás! 

Ez a hely itt szent fog lenni, 
Kő.•ziklából viz fog jönni, 
Itt betegek meggyógyulnak, 
Vakok némák szólást kapnak. 
Egi anyám, Szüz Mária, 
Vigy el veled, Jézus Anyja! 

Szervezzük meg február hónapra országszerte a lurdi ájtatosságo!! Ahol nem templomban végzik 
a szent kilcnccdet, úgy járják, ahogy a szállásker('sés ájtatosságával mentek házról-házra. Ahol pe
dig társulati ház van, vagy az előimádkozó lakásán végzik a közös imákat és énekeket, tartsák meg 
eddigi szokásaikat. A régi és sokban elavult és érthetetlen szövegek helyébe, a Magyar Barát javi-

tott, szép imáit és énekeit használjuk fel! 

Orosz István bek6sz6nt6 éneke a besny6i Sziízanyához 

Igy írja le 
kelet kl'zését: 

Orosz István az ének milyen szép énekkel és imával kö

útközben azon ls törtem a fl'jem. 
hogy ha beérünk Mária-Bcsn:vöre. 

Köszöntünk. szép Szüz Mária, 
Br>snyőnl'k ékl's csillaga, 
Akik ide hozzád jöttiink, 
Képed e!ött térdepeliink. 

Oh de na1111 örömben vagyunk. 
l/ogy téged itt megláthattunk. 
Oh Márin, .sdes an!tánk, 
S:e•1t Alclásod adjad reánk. 

szöntsem meg \"ei<'k a drága Szűzet. 
Gondolkoztam és mikor egy vers 

F·urclltsd s:em,.;.i,·t ho::::ánk. 
Olr s:<"r<'lme.• ,· .. ;,.s an11t!nk. 
llogu b<'tl"ljiinl; ,i•clásiddal, 
Gyünyörii s:l'nt látásoddal. 

K<'clt'es a te s~··• t illatod. 
F<·n>tlik a te r'<l•·' arcod 
F:C,·i1 ékes s:ép •··mplomban. 
l\1 ú ria-Besnyii l' "L<Ztdban. 

Régtőlfogt•a itt l'indökles::, 
.Té~us s:rnt Finrfrlal férryles: 
F.:en manns lrc!l" tetején, 
Resnyiinek ékes rnezején. 

e~Lt:mbe jutott. egy papírra ceruzá
val mindég leírtam. Végre elkészf
tPttem (•s egy este. ahol háltunk, le
tisztáztam. mely így kezdödött: 

Odt'ö:liink, kedt·es S:ri:anya, 
S:entséft<'s s:ép S:ii: Mária, 
Töliink ezers:l'r áldott légy, 
Minket szent kegyelmedbe végy. 

Majcl ha egykoron kim1íhmk. 
Tlil c1 .,iron égbe jutunk. 
Enncllcl. oh szép S::üz Mária, 
Vell'd álljunk egy bokorba, amen. 

(Rlílint S.: Egy magyar nent em
her c. kötetéből.) 
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A pápák történelmi távlatban 
P. Schrotty Pál, O. F. M. 

1 Folytatás). 

l. Szl'nt Malachlás Püspök jövendölései. 

A több százezer ember, aki a jelenlegi Szent
atya megválasztására és megkoronáztatására az 
Örök Városba özönlött, nagy érdeklődéssei kérdez
te a rómaiaktól, vajjon milyen nevet fog választani 
az új Pápa és mit jövendöl róla Szent Malachiú<. 
írországi püspök? Magam is gyakran igyekeztem 
megfelelni a kérdezősködöknek. 

Tudjuk, hogy már évszázadok óta minden p;, .. 
pának a rendes ne\·é~ kívül még egy jellegzeh·,; 
nevet adnak Szent Malachiás püspök jövendölései 
ből. Mik ezek a jövendölések? Van-e történelmi 
értékük? Szent Malachiás püspöktől származnak-e? 
ts tényleg ráillenek-e az egyes Pápákra, vagy csak 
erőltetett magyarázat révén alkalmazhatók reájuk 
némileg? 

Malachiás, armaghi püspök. 1094. évben szüle
lett trországban, amelynek vallási és erkölcsi rc
formátora volt. 1129-ben elfoglalta Armagh érseki 
székét, 1148-ban lekőszönt és visszavonult. Rómába 
menet megbarátkozott Clairvaux-ban Szent Ber
náttaL akinek karjaiban, hazafelé térve az Örök 
Városból, meghalt. 

Neve alatt került forgalomba a .,Pápákról szóló 
jövendölések" cím ű ii at, amely lll rövid mon
dásban jellemzi a leendő Pápákat 1143-tól a világ 
végéig. 

Az irat hitelességét a legkidlóbb történetírók 
többféle okból ki-tsf>gbevonják. Il~·enek: 

l. Krisztus világosan mondja. hogy se az apos
tolok, se követői nem tudják a világ végét. A jö
vendölések ellenben állitják. ho~rV az utolsó Pápa 
n. Péter, a viláq réqén ül Szent Péter trónján. 

2. A jövendölések 8 ellenpápát is fel vesznek 
a Pápák sorrendjébe, ami nyilván nem egyeztet
hető össze a jövendölések igazmondó-jellegéveL 

3. Szent Bernát, Malachiás barátja, sehol sem 
említi ezeket a jövendöléseket. pedig lélektani va
lószínűség, hogy elmondta volna neki, halála előtt. 

4. Először 1595-ben hallunk a jövendölésekről 
Wion Arnold bencéstőL aki minden egyéb meg
jegyzés nélkül. Szent Maiachiásnak tulajdonítja 
azokat. Nagyon érdekes, hog~· 1143-tól 1590-ig 
meglehetősl'n simán ráillenek ezek a mondások a 
Pápákra: ettől az időtől kPzd\·e azonban csak er-1-
szakos magyarázattaL Ezt Pastor. a Pápák hin·s 
történetírója állapítja meg. 

Ebben az idiíhPn élt CcccarPlli eli Bevagn;,, 
minden időknek egvik legügvcsebh okmánvhnmi
'ítója, akinek koholt írásaival tele vannak· a kii· 
téokori levéltárak. Pastor is neki tulajdonítja ezc·
kE>t a .. Jövendöléseket." 

Visszafell' nc'>z\'C'. könnyPn nw~álbf)ith~tt;, 
'l már szcrepclt Pápák jPllegzPtC'" \'onás~t. ck cliít'' 
mér nehPzen tudta megmondani mc·rt há~ nem 
,·olt próféta. 

ll. Ellenpápák. 

Az Egyház maga, szenálusában ·" Pápat ,.;',_ 
lasztó blhornoki testülP1bPn igen gvakrnn i·n·,· .. 
nyesütt a ki>t l'\'t·zn·dC's tiirtl·n<.'ll·m folvamán az c·m
beri gyarlóságnak mindcn formája. A IP!!sznmorúh. 
?ak egyike a pártütés. amPlynC'k kczdPmi·n:vezi,: 
es hordozói nem rendelkeztck annvi erkölrsi C'ri'•
vel, hogy a Pápaválasztásnál a többség akaratá-
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nak alávessék magukat, hanem lobogó szenvedély
től vezettetve, merénylő kézzel belenyuJtak a7. 
Anyaszentegyház Krisztus-akarta egységébe és n 
féktelen gőgnek, kevélységnek és elvakultságnak 
szabad folyást engedve, ideig-óráig a pusztulás ör
vénye felé sodorták Szent Péter hajóját. Nem elé
gedtek meg a többség által megválasztott Pápának 
el nem ismerésével, hanem soraikból külön jelöl
tet állítottak, akit azután a maguk részéről a Pápa 
minden hatalmával felruháztak és a legtöbb eset
ben önző céljaik érdekében alaposan kihasználtak 

Azokat az egyházi férfiakat tehát, akik a tör
vényesen megválasztott Pápával szembehelyezked
ve, a pápaválasztó bíbornoki testület pártütő töre
déke által jogtalanul az Egyház fejévé választat
ták magukat, ellenpápának nevezzük. 

Moroni, a Pápák történetének egyik Jegkivá
lóbb megírója 41-re teszi a számukat. Az első el
lenpápa Noviciánusz volt, a harmadik század má
sodik felében. Az utolsó. V. Félix. a 15-ik század 
első felében (1439). 

Az egyháztörténelem első évezredében 18 el
lenpápa lépett fel. 1000-től 1439-ig ellimben 2~ 
1439-től máig nem volt ellenpápa. 

III. Eretnekek. 

Szent Péter óta minden pápa halálos komoly
sággal és megalkuvást nem ismerő elszántságg-al 
síkra szállt az emberiség örökértékű elvei mellett 
és titáni erővel védték életük árán is nem ei!v
szer szent vallásunk felemelő, erősítő és vigasztaló 
tanait minden ellenségével szemben. Jól tudták. 
hogy e földi életben szinte elkerülhetetlen a jó <!s 
rossz közti harc. amelynek folyamán a téveszmék 
gyilkos vihara végigszáguld az igazságnak örök 
fényben és világosságban ragyogó országán. Meg
menteni a gondjaikra bízott lelkeket nz élet min
den kegyetlen háborúságán át az örök életre. volt 
müködésük alapja, központia és koroná i a. és Is
tentől nyert elhivatottságuk tulajdonképPni ér
telme. 

Nemcsak a legkiválóbb hívők hosszú sora is
merte Pl a Pápáknak e téren szerzett elévülhetet
len érdemc>it, hanem az Egyházon kívülállóknal< 
legjobbjai is hPrvadhatatlan koszorúkat fontak min
de~ századhan az Auyaszentcgyház homloka körül 
eze rt a halhatatlan tetteért. 

A konvertitáknak legértékesebb és kimagasin 
eg:vC.niségeit javarészt a Pápáknak ez a csodá!atra
mP!tó szíintelen kiállása a Krisztus örök igazság;1 

A .. népiséfl'' n_~m csi:mát és }Jörrwkolupot jl'll'nt. 
1111111 o. néps~~nmut·P.k gnnrlnlták: 1l<'m tcíjs:ólcist ,·., 
J•Orr::"t' '!"'~~rll't. k~rnmknclást é.• kópl:óclt'st. mi•ll 
u _Gor<'-fr!l<' _nhrá~olas .. csúfnl_ia. 11l'm is pus::tán cr: 
I((J C'lt'f(orma)at es mu1·eltsl'ni s::íntiénl!k nl1tlmarn
rlutt.w_íplit. ~ ?lPrm1ÍrP1~sépC't n~ tPi·r?ss:iik öss:l' n 
;~:! 111 111'''''·"'''fl{WL A _"'~é,ns:•u_ ,. fl és:: nn11•eltséuct .k-

Ht .If Hlllf/U ,'\.:l'n()('H. f.!J('S: míireltsi>CH't. 1TH'fll (l 

;·:l(t,:ra _minde·n .. rin~í.t s:·f'n·rs<>n 11Hiflrihn.fnn1nljn:.l1i
' L 'all~st. erkolcsnt. pn:rlnsági, tl'ch11ikai, irodnln11 

'.'1 '1/'l'lf.•w~wt. :,.,H~t ,-.tlí'kc•t. rlrríméit. S:r'wnl tr-l i•'·" 
·;~·:lfr~~""'.t. ne~= él_l't(orma fl!liikerl' ml11rli!1: n /,;lel;_ 
· • c /l!.'if prof r.~::o k n~. kor h r.": d 1! rt i nl k., h n ''t! n ," ,~'1 

élii lél('k, . 

(Kühár F'lo"n·is O S. B. i 
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mellett, a lelkek~rt vivott élet-halilharca vezette 
vissza, haza az Anyaszentegyhizba. Lelrhatatlan az 
a küszködés és vergi5dés, amelyben égve gyötriid
nek azok a nemes lelkek, akik keresve még nem 
találtak haza, de le!rhatatlan az a boldogság is, ami 
osztályrészük, ha a lelkük legmélyebb alapjáig való 
megrendülésének hullámai lecsendesl'dnek itthon, 
az Anyaszentegyház kebelén. 

Az Egyháztörténelemnek sötét lapjaihoz tar
toznak azok az idők, amelyekben a hitigazságokat 
megtámadó férfiak léptek fel. Feladatukat nem
csak az Anyaszentej!yház tanította igazságok két
ségbevonásában látták, hanem más, az Egyház ta
nitásától eltérő tételek felállltásában. A léleknek 
kettéhasítása, az igazságtól való megfosztása egy
részt és helyébe a tévtannak beplántálása másrészt 
- ez a nagy büne a téves tanok hirdetőinek! 

Szarosan vett tévtant, mint rendszert értve ezt 
a szót, az egyháztörténelem 57-et sorol fel, éspedig 
az első századtól a 16-ig, vagyis Luther Márton fel
lépéséig. 

..,._. 

Ez a me1Allapltb nem ta1adja a k616bbi id&k 
folyamán keletkezett téves tanok hirdetését, csak 
le akarja szögezni, hogy a 16-ik században fellé
pett vallásújítók kezdeményE'zése mint szarosan 
vett rendszer jellemezhetii. Nem szabad szem elöl 
téveszteni azt sem, hogy a modern idők vallási el
fajulásai sokak szerint a reformáció talajából me
rítik életerejüket. Igy tehát ebből a szempontb6i 
is lezártható Luther fellépésével a hitújítási rend
szerek korszaka. 

Az említett 57 eretnekség századok szerint a 
következőképen oszlik meg: 

Az első keresztényszbadban 7 eretnekség tá
madt; a másodikban 14; a harmadikban ismét 7; 
a negyedikben 5, a hatodikban l (Eutichianizmus és 
kiágazásai); a hetedikben 2; a nyolcadikban a kép
rombolók; a kilencedikben Phocius, a keleti egy
házszakadás; a tizedikben Berengát· veszedelmes 
tévtana; a tizenkettedikben 4, a tizenharmadikban 
3; a tizennegyedikben Wicleff; a tizenötödikben 
Huss; a tizenhatodikban Luther, Zwingli, Calvin. 

Szentestén a Jászsághan. 
P. HaJnal Agoston, O. F. M. 

Elnézern megszúvadt arcukat. Már csak sze
mlik tüze világit. Valahogy, mintha pislákolna 
l'sak bennük az élet. ~pen most fejezték be a ma 
esti századik Űdvözlégyet. 

- Aztán miért is végzik ezt. kedves Mama -
kérdPztem halkan egyiküket. Mert velük csak hal
kan beszélhet még a barát is. Szép lassan, akku
rátusosan emeli rám mélytüzü szemét s mikor látja, 
hogy közülük való vagyok, elkezdi öreg, reszketős 
hangján: 

- Kedves Atyám! Háromezer űdvözlégyet 
végzünk az ádventi szent időben a Szííz Anya tisz .. 
tPlE'tére. 

-- Aztán ez a sok jó mama itt mind ezt végzi? 
-:... Igen, me rt ezek a Rózsakoszorú tagjai. 
-- Hát ez meg micsoda? 
Erre aztán fölkel az én kedves mamám s az 

asztalakhoz hív. Az asztalon hatalmas rózsafüzér. 
Körültl' --- a tíz tized körül - tiz öreg nénike. 
Ezek a rózsakoszorú tagjai. MindE'gyik elvégzi "' 
maga tíz űdvözlégyét. közben-közben ml>g énekel
lll' k is hozzá. 

Estefelé járt már az idő. A kályha pattogó 
tüze mt>gvilágította munkában öregedett arcukat. 
Mélycn ülö szemük befelé néző tekintettel figyelte 
a Rózsakoszorú tüztöl vörösitett szemeit. Hálás tE'
kintettcl néztek föl. amikor· kimentem a nagy, hú
hoskemencés szobából. 

Az útra még kihallatszott !'Steli é>nPkük. ami
\'1'1 itjtatossiigukat zárták: 

Dicsért..:'ssék Jézus Krisztus 
ad i jó éjtszakát. 
Add meg a tc híwidnek 
mennyországos szt'>p álmát 
Míg feljön a piros hajnal. 
vigyázzon ránk az iíranl!~':ll 
i•gi karokkal. 
S1.íiz Mária küldjC' hozzánk 
Orzó Anj!yalát, 
óh adj, Jézus, mindnyáiunknak 
csendC's, boldog éjtszakát .. 

• • • 

Egy másik házból kihallatszott egy ösi, régi 
dallam, amit még öreganyáink öreganyjai mint 
unokák kapták ősi hagyományként öreganyjaiktóL 
Valami ősi keleti levegö csapott meg, amikor be
léptem ájtatoskodó környezetükbe. Minden áhita
tuk odatapadt egy egyszerü, igénytelen kis szob
rocskához, a Szentcsalád szobrához. Amikor belép
tcm, kitörö örömmel fogadlak. A ház ura és fele
sér>e Szent Erzsébet megindult szavaival fordult 
felém: 

- Hogy lehet az, hogy a mi Urunk szolgája 
jön be hozzám? ... 

Körül a bociszemű gyermeksereg áhítatos tisz
telettel nézett föl rám és éreztem abban a pilla
natban, hogy a mi magyar népünk elszakithatatlan 
Istenétől és Egyházától és gyermeki ragaszkodással 
tiszteli legörebbjétöl legapróbbjáig papjaiban Isten 
szolgáit. 

Megáldottam a szentcsalád-ájtatosság befeje
zéseill mindnyájukat. 

~s mindannyian, nép és papja, fölemelő, bol
dog érzéssel készültünk Szent Karácsony ünne
pére ... 

MOIIer: A Szenlt'Aiád. 
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FERENCES SZEMMEL 
Két szerzetesrl'nd egyetemes rend

főnökének halálát gyászoljuk. Az 
egyik Preze7dieeki Pius. a Pálos
rend generális perjele. az ösi ma
gyar szerzetesrend nagy müveltsi•gü. 
széleslátókörü. és hozzánk. mag~·a
rokhoz is rokonszenves at~·ja. A má
sik Ledoehowski Ladomer. a .Jt'zus
társaság általános re.,dfőnöke. 
Oszinte szívvel vl'szünk részt a koit 
kiváló t's nagymultú szerzl't gyászá
ban és a,iánljuk kl'dves Olvasóink 
imájába a két szerzeteselöljáró lelki 
üdvt't! Nyugodjanak békében! . . . 

Népi programmal indul útjára a 
Magyar Barát idei t'vfolyama. Ami
kor népi vallásosságot tüzünk la
punk zászlajára. egy pillanatig sem 
feledkezlink meg arról. hogy népünk 
vallási életének formái a magyar 
lélek született keretei. és így a ter
mészeti vallásosságnak népiink jel
leméből fakadó rnegnyilatkozásal. 
Amikllr ezeket a természeti alapokat 
különiisebben sürgetjük, mindíg szem 
előtt tart.iuk azt a többletet. amelyet 
a néplélek alapjaira i•pítenünk kell 
és mindannyiszor a kinyilatkoztatás 
nyujtotta hitigazságok és erkölesi 
elvek fokozottabb befogadására ké
szítjük elő a lelkeket. Tehát a nt'pi 
vallásosságot pozitiv katolikos tar
talommal akarjuk áthatni és a ma
gyar vallásos lelkületet az evangéli
um hordozására alkalmassá tenni. 

Elsli feladatunk tehát a keresztény 
tanítás alkalmazása népünk lelké
hez. A néplélek kutatása csak alap 
ahhoz. hogy felismerjük keresztény
ség mi•Jyebb átélésének feltételeit és 
a tan épségént'k megőrzésével tud
.iuk a mag~·ar lélekbe ültetni és 
bl'lőle kivirágoztatni. Nem rekedünk 
meg az t'ddigi eredményeknél, ha
nl'm tervszerűen tovább fejlesztjük 
ni•pünk vallási életét és lelkébe 
oltjuk napjaink idöszerü ájtatos
ságait, hitéletünk mai mozgatóit 
és az erköll'si élet mal követelmé
n~·eit. Tehát az Oltáriszentség iránt 
való tisztelet, vagy mondjuk, Krisz
tus Királyságának ünneplése ép úgy 
területünk, mint a keresztény család 
megújítása pl. a szálláskeresés szo
kásának terjesztésével. 

• • 
llös honvédeink áldozatába lapunk 

olvasói é.& a világirelldl testvérek 
példás buzgalommal kapcsolódnak. 
A Magyar Barát csaknem ezer pi•l
dányban viszi a haza hitét és lelki·t 
idegenben harcoló katonáinknak. 
1\legható levelek tanúskodnak arri\1, 
hogy vigaszt és szereletet jelent 
minden sorunk a lövészárkok vité
zeinek ép úgy, mint a honvédkórhá
zak sebesültjeinek. A renditestvérek 
szerte az országban gyiijtöttek, On
nepélyeket rendeztek a Vörös Ke
reszt javára. Az lmábau pedllr ki-

fogyhatatlanok. KiiP.nrrdek és egyéb 
jócselekedetek százezrei járnak köz
be a Mindenhatónál a háború gyó
zrlmes befejezt's.-ért es a világ bé
ké.iéi•rt. A szi•cst'n~·i testvt'rt•k pl. 
minden költekezéstől tartózkodtak t's 
pénzüket rt'szben i•lő t's elhunyt hő
St'inkért szenhnist'rc, ri•szben pedig :. 
l\lagyar nar:it bonvt;d-akriójanak 
''i•Jjaira fordították. Példájuk vilá
gítson a többi rendi ltözségt'knek is! . . . 
.. Az Egység Útja" a címe P. K.li

nig Kelemen. O. F. M. ú.i fnlyóiratá
nak. A protestáns és a katolikos ke
resztények egyesitésént'k a szol
gálatába áll. Annyi sebrt ütött a 
nemzeten. a társadalmon. a család
ban, s különiisl'n Krisztus varratlan 
köntiisén a hitirjitás. Nl'm is lud.iuk 
megérteni. mlért volt erre szükség? 
Nem is adott rá ft'lt'll'let négyszáz 
év ilta senki sl'm. Titok maradt. A 
szt'Jiem törtí-nelmt'nek lrJtnagyobb 
titka. Az új lap st'm akarja mt'gol
dani a rejtí-lyt. hanl'm az érlt'lemni•l 
sokkal mél~·l'bb forrásokból fakadó 
érzelmi szálakkal, a szt'rl'tetnek 
aranyfonalával akarja egybefogni a 
szélszakadt kl'rl'sztén~·si·get. Ebben a 
szent munkában mindan11yian ve
g~·iik ki a magunk rt;szí-t! Ifa az lma
tábor és a fol:vóirat toborzó-íve be
kopogtat hozzád, teljesítsd köteleSié
gedet! 

Éj sötétje a magyar rónán 

Az asszony dn!go~ keze most ölbeomlott. 
Xcq•c<ti;! \'arrt::~ >zegény foltra a foltot. 
::\·•·•!era júr1 a7. idő s minden fényt kioltott. 
.. I.;~~,~·~.i~t ft"·Jb0. cic eltette kosárba. 
:--:·;~~}'a \·iga~zt~lja. aki na?.Yo_n úzva. 
·:.t-:._.1.; gondo.nt.Hl mcs~ze fwn;~l \'an 
·-·' -- kerc>ztje? - Hős urának a fejfája 

:\rn:.··- ;; ·;:tn <t nJn[t!l. H;'1zikók sürüje 
. ,b:a;"7.em0t bchun~·ja. bujik g~·crmck. szüle 
az éjnek sz[u·nya a:ú nC.:·1nún egybegyülve. 
.Jó n1unka utún vesz ö:bc a jó álom! 
Tudja azt a hon\'édan~·a: a határon 
az ö fia \'an paranccsal, hogy 6rt álljon! 
Ali is ott kl'mt•nyen. mint a bc\·ert cö\'ek. 
hej. de jó "ci:iije. bár a testt' öreg. 
aggódó lelké·vel csak utána liheg. 
A nagy feszü!etnl-1 a mécs is c:olt\'a, 
mégis lát cg:.- fen,vüt. mel:v fiát takarja 
zöld ág'-Ji c:-.odi.tl.::épen tnind ragvognak. 
.. Uram. karácsonfát hullajta~z az égbi.ll? 
Hogyan fér el itt ez a szob;,.,kon bévü:?" 
Hol sír. hol nen•t. a '7.l'P>é-:.~: ül rnúr s1.édül' 
A fán gyémúntforma ti>ztavizü csöppek ... 
mennyei csi!lagok bennök megfürödnek, 
énekes angyalok köztük bujnak-szöknek! 
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Egy fényár a szoba, fönn százéi.E:Ú <"sill:lr. 
verdesö anyaszív láthatatlan J(•trún 
kúszik fiút látni s a kiinn~·e cl n<>m ,·t!!! 
Mosolyog. remeg is. iiriimét >c birja . 
fhlt n fH :tl;+tt m~h· mct! is pillnnt.h. 
ar11int_ me:le feszül- s a feg~·\·pn:·t fi>lkapja'!! 
Dordulnek a heg,,·ek - .. .Jc•zu> ><·.:::its' - !öttek!" 

Megtorpan az idom - az ol\'il~Ú ('~Ürrcn -
fehér hóhul!úsban az :~blak nwgziirrcn . 
Fehl•rlik n rúna. H 1nunka ~!..<tpurúbb. 
söprügL•tl·~t. sütl·~-füzt··:-;t llll'~ n<.•1n untúl< 
f(•nylik a sok ablak. \'iléigit " n,·:lt tili.· 
csöndesen. mikt!nt a húhull:'t:-: -- ·~~ 1 ~~z ·E.·:t: 
Az űnnl'p! - Ki úl! az :I_it•'•'""' •·-~,·t•nt·st'? 
g~·ön~ör l• . ..-: riadás. ..An,,·úin. n P· re~zkcssen !'· 
..IJicsl·rtes:-:l·l< .Jl•zu:-;~-- Xt·t.zt• .... t·bv1n P''\" . ..;p~ 
:\lit fél Ide . ..;. h~-,t lWfll v:q . .:_v~,;.:; IJ:~-g fll'l ;,:;~-_, .• 

.. Gyerekern, honn;1n :t ft•nyl);,g l-i:l'/v'iih..._ •. 
~\zt biztJny nen1 l·n t11J"tvnt. O . ..:;t 111;: , .... ,H1;'ili;J'' 
Igaz. ninl'.s .Sl'nkinl'k d.\· h:. d; 1 . ...:.'.:\m<'u1v: 1 ' 

Minapúba én hclyt·11Pm 1·zt lr;,L.!tn 
egy alamu:-;zi JI11L'I.k:l 

(No csakhog.\· nH'~il!l'l lll(•r id P.' je·, An~·u:--k~ 1 ~ 1 

lfl42. kariH·scm~·a. lrta: Czirákyné BOt·k GizPJia. 
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Üzenet a Don partjárót 
Jézuslea a Don partján. 

A kazáni Szent Szüz kegyképének 
másolata. 1\lag~·ar katonák találták 
egy oroszországi templom pincéjében. 

Röviddel ez előtt még mindnyá
jan azt hittük, vagy inkább re
méltük, hogy a szent estén. mint 
boldog gyermek, Szeretteink kö
rében lehetünk örömben, boldog
ságban. De nem így történt. Hiába 
várt a szeretö, hűséges feleség, az 
aggódó Édesanya. a jó gyermek 
és kis leányka, hiába számolták, 
hányat alszunk és jön haza az 
Édesapa és a Jézuska. Ök, Jézus
ka és Édesapa most egymástól el
választhatatlanok. Az Édesapa 
most azért harcol, hogy azon a 
földün ragyogjon föl a betlehemi 
csillag, ahol felrúgták a kis Jé
zuska jászolyát, ahonnan elűzték 
az Istent, templomait lerombolták, 
megcsúfolták és nem volt hely, 
nem volt szív a végtelen orosz 
fcildön, ahol a Jézuska megpihen
hetelt, megnyugodhatott volna. 

Lázas ki·szülödi!s: az egész vo
nalon egyelüre csönd van és a 
szent estére készülődik a magyar 
honvédség. A nem fültétlen szük
séges dolgok félbemaradnak és 
tisztulnak a magyar honvédszívek. 
A fötisztelendö tábori lelki atya 
Pgész délután várja szeretettel. tü
relemmel az összetört honvédtest
véreket. hogy új Pröt és vigaszt 
öntsön szíveikbe a szent est(•n, 
hogy megtisztult szívvel (•s bold'J
gan áldhassák a füldreszállt isteni 
Kisdedet. Hogy a szívet és észt, a 
józan magyar ésszel megegyezés
re bírja a szeretö szívet, mely 
11karva, nem akarva, parancs ide, 
parancs oda a sz,•rl'let érzelmein, 
lélekben m(•gis Szt•retteik körébe, 
mégis hazaszálL U•lekbPn látja az 
édes, meleg otthont a szent l'Sté:1 
i karácsonyfa alatt, énekelve és 

imádkozva látják a lehulló köny
nyeket is Szeretteik, feleségeik, 
gyermekeik szeméből. 

De a szeretet nem ismer aka
dályt, határt, több ezer kilométe
res távolságot, mert sokunknak 
megérkezett otthonról a sok sze
retettel elkészített és elküldött 
csomag. megemlékezések rózsa
színű táborilapja és a kedves ka
rácsonyi üdvözlőlap. Mindezen 
aprólékos örömöket betetőzte, 
maga a szeretet isteni Kisdede, a 
Jézuska a szent áldozásban. Az 
idén, itt a fronton este fél 6 órai 
kezdettel tartottuk meg éjfél ht!
lyett a szentmisét. Kedves volt, 
szép volt. A szép karácsonyi éne
kt:.K.Kel és a szalmatetös, rozoga 
orosz házakban felállított és feldí
szített karácsonyfákkal próbáltuk 
idevarázsolni a magyar kará
csonyt. De ez azért nem zarta ki 
azt, hogy a szentmise után, a Le
ánder testvér derékszíj, töltény
táska és puskával, készültségbe, 
járörbe menjen szalgálatot telje
síteni a szent estén, a szent éjje
len. De szépen összefér ez itt á 

rronton, mert őérette, az Isten or
,;zágáért, az ö békéjéért, és Euró
pa boldogulásáért folyik a harc, a 
kűzdelem. 

Ezért kitartást parancsol az ész 
?s legyenek boldogok azok is ott
hon, akinek drága férje, gyerme
ke, kedvese, jegyese itt küzd az
ért, hogy a Jézuskának itt is, a 
végtelen orosz földön is legyen 
majd helye, karácsonya a 25 éves 
\ldvent után. 

Egyébként az összes bajtársam 
nevében köszönöm a sok jóságos 
;zeretetet, a buzgó imákat, úgy 
szerelett rendtársaim, mint a ked
ves ismerösök és jó hívek részé
ről, mellyel ezt az orosz fronti 
karácsonyunkat is kedvessé, me
leggé, szentté tették. 

Kegyelmekben gazdag és béké
sebb ú.iesztendöt is kívánok ez
uttal szeretett jó rendi Elöljáró
imnak és a szen•tet jó rendi test
véreimnek, édesanyámnak, min
den magyar honvéd otthoni sze
retteinek és a !\!agyar Barát szer
kt•sztöségének és olvasótáborának. 

Sok ferences vs honvédtestvéri 
SZl'l"eteltel: 

Leánder testvér 254 '50. 

Kedves Manar Barát 
Oh·asótábora ~ 

Jól eső érzés \-,Jlt értesülni ar
ról, hogy mig mi itt messze
mt>ssze az istt•n!L'lenek földjén a 
kl•rcszt jcgyéb,·n Krisztus ki-

rályságáért küzdünk, vérünket 
hullatva, addig odahaza ájtatos 
imáitokkal ostromoljátok ér
tünk Jézus Szent Szívét. A harc 
kemény, de a győzelem biztos, 
mert a cél szent. Tudom, e szent 
cél érdekében száll imátok az 
úr zsámolyához, mely minden 
keresztény ember érdeke. Kér
lek Benneteket, mikor a Mi
atyánk e szakaszához értek, 
hogy "Jöjjön el a Te országod" 
fokozottabb szeretettel gondol
jatok ránk, a "Regnum Mariá·· 
num"-nak szenvedő fiaira. Ren
dületlenül bizom, hogy eljön az 
Ö országa és sem a mi szenve
désünk, sem a Ti imátok nem 
volt hiába. Továbbra is ostro
moljátok az eget és kérjétek a 
drága jó Szüzanyát, hogy irgal
mas szeretettel kisérje lépteink 
s a drága magyar vért vegye 
szentséges kezeibe és mutassa 
be drága szent Fiának zálogául 
annak, hogy mi - magyarok is, 
vérüket hullatva s ha kell ha
lálunkkal is Krisztus országát 
akarjuk. Hálásan köszönöm az 
összes magyar honvédek nevé
ben imáitokat. Továbbra is buz
gó imáitokba ajánlva magam és 
kedves honvéd bajtársaim. Ma
radok szent hitünk és drága ma
gyar hazánk mindig hűséges 
gyermeke: 

Oroszország, 1942. XII. 22-én. 

Balázs Ferenc honv. 230159. 

254 50. Tábori posta üzeni: 

Akiknek szeretett férje, gyer
meke, kedvese ez alatt a tábori 
szám alatt teljesít katonai szal
gálatot és csak most kapja első íz
ben a M. B.-t, csak fogadja be sze
retettel és ne küldje vissza, mert 
egy évre el van intézve az elöfi
zetése. Csak olvassák szeretettel 
és legyen lelkük édes barátja, a 
M. Barút folyóirat és Szent Fe
renc szellemében lépjünk az isten
szeretet útjára és szalgáljuk Is
tEnt igaz keresztény élettel, a 
5Zebb. a boldogabb magyar jövő
ért. Ezt üzenik a zimonkós. hide~ 
orosz frontról szeretteiknek a 
254 50. táb. szám alatt katonai 
~zolgalatot teljesítő magyar hon
védek. Szeressük a jó Istent min
dig jobban, hogy ez újesztendönk 
is békésebb, boldogabb legyen 
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Szállást keres a Szentcsalád 
ájtatossága nagyon sok magyar 
faluban és városban gyűjtötte cso
korba a híveket. Kilenc estén 
gyultak meg a körmeneti gyertyák 
és hangzottak fl'l a szent éneke!c 
Otthonról-otthonra járt a SzE.>nt 
Család. A házigazdák és a többi 
hívek lelkében mt:•lységes nyomot 
hagyott a szép ájtatosság. Csalá
dok békűltl'k össze, házastársak 
közt kihűlő szeretet állt helyre, 
sok megtérés és mélyebb vallá
sosság járt a Szl'nt Család nyomá
ban. ,.Nagyon köszönjük, hogy 
megtanítottak bE.>nnünket erre a 
szép ájtatosságra", írják a leleszi 
hívek. Több helyen a papok taní
tották a népet az ájtatosság el
végzésén>, a kántorok pedig az 
énekeket gyakorolták a hívekkeL 
Hogy ml'kkora átalakulást idézhet 
dő a családban, jellemzi az a 
mondás, amelyet az egyik gyön
gyösi gazda mondott a feleségé
nek: "No asszony, nem bánnám, 
ha fölpofoznál ezen a szép napon, 
olyan boldog vagyok, hogy szál
lást adhattunk a Szent Család
nak." Vagy az a különbl'n nem a 
legbuzgóbb templombajáró öreg: 
.,Anyjuk. mért nincs ez mindíg 
igv, olyan boldog vagyok." Az 
egri papnöveldében maguk a kis
papok is végezték három csoport
ban a szálláskeresést. Terjesztö
ink fáradhatatlanul tanítgatták a 
népet. Vida János Celzus, a kiváló 
nagykanizsai elöljárótestvér pl. 
Nagykanizsa egész környékén 
meghonos!totta a szép szokást. 
Gyöngyösön az Irgalmas Nővérek 
és a Karitász-hölgyek szcrvezték 
meg a bokrokat és csaknem kizá
r~lag a múvelt osztály végezte a 
k1lencedet. Gyöngyöshalászon az 
első estén az esperes-plébános la
kásán gyűltek egybe a szálláske
resök. Sok helyen Szent Család 
ün_nE.>pének nyolcadán is járják a 
szalláskcresést. 

nmc atyank oltalma alatt. ~gy ild
Iottunk volt ebben az évben. Isten
ben boldogult Papp Ferencné. Janu
ár 18-án 25 egyén öltözött be köz
tük 5 férfi, ezt követte este 8 óra
kor "Assziszi virága·· c. színmü elő
adásunk, a vöröskereszt javára. mely 
úgy anyagilag, mint erltölcsileg jól 

sikerűlt. Március 15-én Hazafias ün
nepélyt tartottunk. Május 17-én a 
\'.il~gi ferencesek országos díszgyü
leset tartották városunkban mel" 
felejthetetlen élmény marad ~indon 
terciáriusnak. Ugyanekkor délutÓn 
-l órakor 35-en vették magukra szer
zetünk alázatos ruháját 18 férfi 17 
t?Ö· köztük 3 teológiai ianár. Este 8 
orakor pedig előadásra került P. 
Kelemen Olán, O. F. M. ,.Szüz Mária 
andocsi koronája" c. szinmüve Pün
kösdhétfőjén elzarándokolt unk' a B•>
dajki Mária kegyhelyre, hol az egész 
nap()t a ~ál\·árián ájtatossággal töl
tottu~. Jumus hó 13-án 23 új tag 
o!tozott be,, köztük _ll \'ilági pap 
Október 4-en P. Eros Alajos igaz
g_ató atyánk \'ezetésével, 8-an vet
tunk részt a Katolikus nagygyülés 
k_eretében tartott Ferences diszgyü
lesen, a budapesti Vigadóban. No
\'e~ber. 15-en délután 4 órakor, ll 
beoltozes, és két fogadalomtétel volt, 

LAPUNK JELEN SZAMAHOZ 

befizetlila po& mellt'kPltünk. Elöfizr. 

tölnk közül tiibbezer l'\' közben rrn

delte meg a :\lagyar Barátot, 8 Ji•-Mozg::lmunk szép eredmények
kel zá~ult az idén, pedig csak a 
kezdeten vagyunk. Jövőre foko- ri•s:r.e Pgt'sz •·vre klflzPttP az árát. 
zottabb apostolsággal szervezzük Teklntt'ttPI arra. ho.r~· szt-rkPsztös•·
meg, és az egész országot behálóz-
?.Uk ezzel a szép adventi ájtatos- .rünk kis sz•·mélyzett'nPk nPm áll 
sággal. · módjában, hu.ry a mPdPIPIÖ szám-

Székesfehérvár. Új év küszöbén ál- ban küldje meg a hPfizt>tí•si Ja110t. 
Junk, és visszatekintünk az elmult 
esztendőre, megállapithatjuk, hogy kérJük, ten<'k el a mPI(újítáli ldo•-
dolgoztunk egy keveset Szent Fe- Jére! 
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ezt mege!Ózö harom napos !eÜdgya
korlattal. November 22-én műsoros 
délutánt tartottunk, a Vöröskereszt 
és hadbavonultak hozzátartozói fel
segélyezésére. Hazafias kötelesség 
terén is áldozott a székesfehérvári 
III. rend. mert ebben az évben 750 
pengőt juttatott el a magyar Viirös
lteresztnek. Harom müsoros esttinl< 
tiszta jövedelmét. Igazgató atyánkat 
445-sziir hívták beteggyóntatásra 
Igazgatói körlevél a Jézus Szíve szö
\'ctségé> is beleértve, 1200 példany
ban jelenik meg havonta, a Világi 
Ferencesek Szent Gellért utcai há
zanak javítási munkálataira, 1200 
pengót fizettünk ki. Szegény gondo
zas terén is kivettük részünket, bár 
ez évben sok nehé>zségekkel kellett 
megküzden ünk, de azért elláttuk sze
gényeinket ruhával, élelemmel, tüze
lövel, itt kaptak még szeretetcsoma
got és pénzben 100 pengőt. Zárdánk
nak 200 pengöt juttattunk gyertyá
ra. Köny\'tárunk is egyre bővül, f>s 
élénk az érdeklődés, kb. 8(}-1011 
könyvet \'esznek ki és olvasnak el a 
testvén•k havonta. Ferences misszi
ókra gyűjtöttünk 600 pengöt. Újítá
sui megemlíthetjük. hogy minden hó
napban templomi újtatosságunkat 
megelőző pénteken elöljárósági gyü. 
lést tartott unk. 

Erénygyakorlatunk: Imádkozzál é.• 
dolgozzáll 

Adja Isten. hogy úg~· legyen. 
özv. Bors Józsefnl-, Janka növt'r. 

jegyző, titkár. 

A TEV~KENY CJHATVANI 
KARITÁSZ BESZAMOI.OJA: 

A Fo>rences harmadik rendből 
megalakult Karitász szakosztály 1942. 
c\·ben 22 állandó szegényt tudott el
látni, ezenki\'ül 74 esetben gyorsse
~;té!yt adott a rászorultaknak. Az 
aldozatos gyüjtők 1942. évben 3387 
P 45 fillért gyüjtöttek, mely össze
get havonta a megajánlás folvttm 
~zedték be. A Karitász egvházi. el
nöke P. Szalay Szaivátor · ferenc~ ... 
házfőnök. ki nagyban kiveszi a ri·
szét a munkában, buzdít, bátorit, 
szegényeket látogatja s ott ahol kel: 
l<:lki vigaszt nyujt, nem nézi az idők 
\'lszontagságait, fáradhatatlan ., 
mu.nkájá~~n, segítőtársa a Karitás~ 
\'Ilag! ~lnok~. Széll Mária, ki immár 
l~ év uta ve~zi áldozatos munkáját 
~ or~ács Sandor munkatársával 
egyutt. Karácsonyra minden ellátot
tat felöltöztet a Karitász és szeretet
('~omagga! látja el szegényeit. Az el
lato!tak minden hónapban gyónnak 
es al~oznak, de \'an köziiitük napi 
aid oz'! ls; P. Szalay Szal\·útor fe ren. 
•h hazfonoknek a figye!me még od .. 
''' lotcr)ed. hogy lelkiekben is eleget 
lt·~~·pn a szegényeknek. De('embl'l' 
::~.-~.n gyül~·~c. v~~lt a Karitá~z tagjai
no~k. .. A hazfönok Atya buzditott (!, 
ko.<zon~let mondott a gyüjtöknek r;;. 
1 adhatatlan munkújukO:·rt s kO:·rt(• 
hog~· to\'úl~b is dolgozzanak a ~zeg<·-· 
~~-'"_l'k Ja\"ara. A ~zcntírf1s sJ.av.ai~ 
;ric-ziP .. A!dott ki az úr 111'\'Pbeu 
"•n .. l.eg:>('t<'k f•ldottak, kik az úr 
n<'\'(·hcn utei1ró!-utcára, ajtóról-aj. 
t ora. alamizsnát kérni jórnak Istt-n 
,z•·g"nyeinek." 



Cegléd. testvéreink ebben az év
ben is apostoli buzgósággal dolgoz
tak. Szeptember 24-én a Vizitátor 
Atya elnökletével választották újabb 
három évre elöljáróságukat, özv. 
Pásztor Mihályné az elnöknőjük A 
.ió sajtó terjesztésében, a szegény is
kolás gyermekek segélyezésében, a 
Magyar Szentföld, a gyöngyösi Fáj
dalmas Szüz kegyhelye megépitéoé·· 
ben, a missziók terjesztésében és 
templomuk díszítésében serényked
nek. Szellemük ferencességél igazga
tójuk, jánoshidai Molnár Zsigmond 
kanonok-plébános úr buzgósága táp
lálja, aki betegsége ellenére is min
uen hónapban megtartja a rendi 
gyűlést. 

Nikla. Szép napokat köszönhetnek 
testvéreink P. Kocsis ödön, O. F. M. 
sümegi házfőnök háromnapos lelki
gyakorlatának. A renditestvérek hat 
új taggal gyarapodtak. A niklai test
vérek ferences szelleme ezzel is mé
lyült. 

-A- szentsimonl--beSzámolób61. 1942. 
február havában a lurdí Szűzanvá
hoz a 18 megjelenési ájtatosságet ~é
geztük, márciusban a Szent József
kilencedet, áprilisban a keresztúti 
újtatosságot a bünös világ megtéré
séért, májusban mínden este rózsa
füzér-ájtatosságat végeztünk és 8-
szor éjféli imaórát az lsten Igéjének 
terjedéséért a pogányok között, au
gusztusban a hadbavonult katoná
kért szentkeresztúti ájtatosságo!, ok
tóber hónapban a rózsafüzér-ájtatos
ságot, novemberben a fáJdalmas 
Százanyáboz kilenc napl ájtatosw
gat végeztünk és nagyon szép szám
mal Jöttek olyanok ls, akik nagyon 
ritkán Járnak a templomba, decem
berben a Szent Család tiszteletére 9 
napi ájtatosságat tartottunk Szent 
Ferenc Atyúnk III. rendjének ter
jedéseért A "Magyar Barát'"-ot 10 
példányban járatjuk, a Jézus Szíve 
gyűlést a hónap utolsó, a rendi gyű
lést 3. vasárnapján tartjuk. A Szüz
anyához 5 első szombaton a bűnösök 
megtéréséért 5 szentáldozást, decem
ber 8-a előtt 9 napi ájtatosságat vé
l(eztünk. Kérjük az Istent, hogy a 

jövő évben sokkal többet tehessünk. 
Kövessük példájukat! 

Szécsény. Felejthetetlen napok! A 
szeplőtelenül fogantatott szent Szűl 
napját megelőzőleg háromnapos lel
kigyakorlat alatt felmelegedett lé
lekkel készültek a testvérek a szép 
ünnepre és egyben beöltözésre. Az 
ünnep délelőttjén már látszott, hogy 
nagy napja van a testvéreknek. A 
vidéki testvérek majd százan bevo
nultak, hogy vigyenek haza az ott
honukba újabb lelkületet, szellemet. 
Délután a litánia után a fényes se
gédlettel megtartott beöltözés olyan 
felemelő volt, hogy könnyeket fa
kasztott sokak szeméből. 7 beöltöző 
közül 4 Mária lány, köztük a köz
kedvelt volt vezetőjük, aki éppen az 
nap ünnepelte Márialány-társulati 
tagságának 25 éves jubileumát. A 
fényt csak emelte a 100 máriatársu
lati tag jelenléte és éneke. 

Dusnok. November hó 25-töl há
romnapon keresztüllelki megújhodá' 
volt a testvérek számára és egyben 
vizita is, amit a falu szülötte P. Ju
venál tartott a testvéreknek! Kicsi 
a számuk, igaz, <'s amióta megalakí
totta a rendi községet, sokan meg is 
fogytak, de nagy hivatása van an
nak a kis csapatnak, amely rendlt
hetetlenül kltart a jó plébános 
vezetése mellett! Szent Ferenc 
Atyánk áldása kisérje tovább müko
dcsüket! 

Szent Ferenc hív! c. Szent Ferenc 
Világi (Ill.) Rendjét ismertető köny
vecskénk második bővitett kiadi13a 
is megjelent. Vegyük me:; minuany
nyian és ajándé!wzzuk Ismerőseink
nek, legyünk raJ!a, hogy minél töb
ben elolvassák a tél folyamán. Ara 
10 fillér. Tömeges rendelesnél ked
\"ezmény! 

V. M., Sajólád; Gyuiaiék, ~arUIIii•· 
tak; Petényiék, Inám; Sz. t., Fekete
szél; F. J., Jászjákóhalma; Zsolnal 
M., Gyürki; L. J.-né, Nagymácséd. A 
szenimiséket elvégeztük. Kérjük Ol
vasóinkat, hogy a misedijat (csende~ 
szentmise 3.-, énekes nagymise 6.-
P) mindig a kegyhely csekkjén küld
jék: Fájdalmas Szűzanya kegyhelyt:, 
r.~·öngyös. Csekkszám: 31.388. üres 
csekklap minden postán kapható 3 
fillérért. 

K. A.-né, Aldebrő. A debreceni fe
rences atyák címe: Ferences Házfö
nökség, Debrecen, Szárazi Ferenc-u. 
10. Uj kolostoruk részére szánt ado
mányukat egyenest odairány!tsák. 

T. 1.-né, Ráckeve. Életrevaló itulit
ványál köszönjük. Magunkévá tesz
szük. Jo'ebruárban a Lurdi ájtatossli
got végezzük nagy közös lelki egy
~égben. üdv.! 

ADOMÁNYOK A GYÖNGYÖSI 
l''AJDALMAS SZUZANYA "Cl 
KEGYOLTARA JAVÁRA: Vizkeleti 
hívek 106.26, Váci hivek 60.-, Ján
apáti bívek 30.-, H. I. tizedes 8.-. 
J. Gy őrmester az oroszfrontról 13.-. 
Cz. T. imameghallgatásért Pécs 4.-. 
Somodl hívek 7.-, N. N. Salrótar
ián 2.-, P. J.-né Dacsókeni 3.40, R. 
J. Eszeny 5.-, özv. B. 1.-né Jászbe
rény 32.-, Endrefalvi hivek 65.-, K. 
T. Kálló 10.-, Sz. Ferenc III. Rendje 
Munkács 36.24, özv. P. Józsefné Hat
van 6.70, A. s.-né Tápiószentmárton 
5.20, P. J.-né Csiknereda 2.-, Szt. 
Ferenc III. Rendje Táplógylirgye 
37.-, Veresegyházi hivek 49.50, MaJ
saJakabszállási hívek 13.-, K. A. Bp. 
2.-, M. F.-né Berzeneze 2.-, NylzB· 
nyik Lacika Miskolc 43.-, Sz. l. Bp. 
6.-, Nagykaposi bivek 43.40 P. A 
Gyöngyösi Fájdalmaa Szizanya ju
lalmazza meg mlndazokat, kik új 
.;zentélyét és új kegyoltárát épiteni 
segítik. A kegyoltárra szánt adomá
nyokat mindig a kegyhely csekkJén 
(Fájdalmas Szüzanya kegyhelye, 
Gyöngyös. 31.388. n.) küldjlik. Ure11 
csekklap mlnden postán kapbató 3 
fillérért. 

LE\'EL EGY Vlli-OSGIM!V.4ZISTA RARATOM HOZ. 

Kedves Bar4tom! 
Mullkori levelemben Irtam Neked egyik nagy 

ajándékodról az Or Jézussal szemben: a Szentlélel.: 
szeretetérői. Ma tov4bb haladunk egy lépéssei •'s 
belépünk a természetfölötti és természetes t•ilág egy 
naguszerú összeölelkezésébe: a Pápaság gondolatába. 

A Szentatya, Krtsztus földi Helytartója, mindC"n 
1-:er!'s~tény Atyja. A pap még alázatosabb. még oda~ 
u!lribb hódolattul tekint föl reá, mint a földön járo 
Ur .Té:us Krisztusra. · 

Tudod-e hogy Szent Ferenc Atyánk a S:l!nt
uruát Pápa Ürnak nevezte, hogy ezzel is legmél!Jcl>h 
hódolatáról tanuskodjék Vl'le szemb1'71? Tudod-<'. 
hogy Szent Ferenc Atyánk engedelmességet fogado!! 
Honorius Pápának s utódainak? Epm a Szentatu<i
ho:: való gyermeki szerelele jellegzetes tulajdonságo 

Es követői?! Egy Szent Bernardin, aki a Közép
kor vége felé oda merte vágni Firenze piaclill 
l1allgatóinak: Ha a P4pa tét•cdne, Krisztus té"l,edn<'! 

Es ezt ötsz4z évvel a P4pa csaLatkozhatatlansága
nak mint hittételnek kihirdetése előtt! 

Egy ferencesnek egészen magáévá kell tennie 
O' C01111el, a nagy Ir patrióta mondását: "Testem a 
hazámé, szívem Rónuié s a lelkem Istené!" Igen, 
a mi szívii11l.: legmélyebb érzelmei odafűznek Ro
mához, aki gyötrődő gonddal figyeli ezt a vajud<i 
világot. 

,.A pokol kapui nem ves:nek erőt rajta ... " -
mondotta a: Ur. Aki Rómához ragaszkodik, sziklára 
épit. Azon a papi lelken a pokol kapui nem 1'esznl'k 
erőt! 

A Szentaty4hoz húzó köteles szereteten t1il, tud
Pa, hogy s:erctccl lit a:ért i~. mert magyar !'agu 
.< azért is, mert ferences, 

lPgközelchbi leveléig s:eretettel ölel barátod: 
, P. Hajnal Agoston, O. F. M. 

Cimcm: Fer("tces Tartományjönökség, Budapest Il. 
Margit-krt. 23. 
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GALAMBDÚC 
IFJÚSÁGI ROVAT 

ISTEN ELOTT. 

Hull a hó. A lassan szállingozó kris· 
tálycsillagocskák fehérbe vonják a szür
ke, piszkos földet. Eltünik minden 
szennyfolt, helyet ad a tisztaságnak. 

Szép a tél, különösen itt a márama
rosi havasok fenyörengetegL'bcn. La;;s:m 
lépkedek a ropogó hószönyegen, a Csend 
Birodalmában. Kis tisztásra érek. Meg 
kell állnom: magá,·al ragad az elém 
táruló kép fensége. E:öttem jégtől szik
rázó hegycsúcs. Mint hatalmas temp
lomtorony tör a magasba. 

Lecsukódik a szemem, és engedelme
sen türöm, hogy reám boritsa áldott 
leplét a magány. 

úgy érzem: jön Valaki felém ... Va
laki, aki roppant hatalmas. Valaki, aki 
nagyon jó és igazságos. Valaki, aki le
olvasztja szívemröl a kemény jégkérget 
és megtölti élő, igaz szeretettel. Aki 
meghalt értem, azért mert szeretett. 

Most már értem P. Charles mond:\
sát: "A magány első tanitása az. hogy 
nem vagyok eg~·edül. Isten közelében 
vagyok. - Az úr szavát a puszta ma
gányban ha:lhatjuk jól Nem mintha 
félénk volna, hanem. mert mély." 

M<?st igazán boldog vagyok, mert 
megertettem Istent. 

Bencze Mária, Budapest. 

MIKOR SZlVEK TALÁLKOZNAK. 

Aerokőrból megyek hazafelé. Fejem
ben tervek, újságcikkek zürzavara dúl. 
A következő heti plakátújsag tartalmán 
gondo:kozom. 

Hirtelen valaki köszöntésével fig~·<'i
~eztet a kü:ső világra. Régi osztúly
tarsam. Szerettem ezt a fiut a maga 
e~;yszerüségében. Okos. szerény és jó 
d1ak volt mindig. Kereskedelmi pályára 
szerelett vo:na menni. Ezért küzdött, 
tanult, instruált. tdesapja azonban sziv
szélütésben hirte:en meghalt. Ott kel· 
lett hagynia az iskolát. 

Négy keserves esztendő \'iharzott el 
felette. Je:enleg egy gyárban dulgnzik. 

- Reggeltől estig talpon vagyok, -
panaszolja. S mindenki szcmem:-e \·et' 
hogy gimnázista voltam. Csak ,.fiatal
úr"-nak szó:iwn:1k. A legpisLko;abiJ 
munkát nekem adják. tn vagyok ::1 lC'g
utolsó. Legalább is eddig úgy volt. E"v 
hete azonban új mérnök jött hozzúnbk. 
Megtudta, vagy megérezte, hogy meny
nylt kell szem·ednem. Mag:1hoz \'Cit. 
Most az irodában segítek neki. o:y JÓ 
~o~zám, mintha az apám volna. Meg
Igerte, ha szorg.:almas leszek. JnD.gflnúto:~ 
tanulhatok lo\·úbb. Tudod, mily iirioro~ 
ez nekem. 

Megérkeztünk h.1rn:. kapujukhuz 
Bent várja a kis mun:,;,, fiút egy ji, 
édesanya. 

Búcsúzunk. Engem JS \·árnak már 
otthon. Még egy ké·zfo;,~á", és e:tünik 
egy kis magyar: de lclkL'I11b<·n n·!~m 

marad egy bontakozó élet búia '' 
öröme. · 
. Szor.o~gva várern a \'<tsárnapot, \':I.J· 
JOn fe.Jon-e hozzilm. 

Piúkovics István, ~lobács. 
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l.··gfübb }ény 
c.•uk }ézutc S:aíre. 

111\'ATASOM. 
Még most is fü:cmben cseng szava, 
Amikor szólt lúgyan édesen. 
Elfeledni nem tudom soha, 
Oly szépen hi\·ott, oly kedvesen. 
Emlékszem rá egész pontosan, 
November volt, csendes alkonyat. 
Künn hullt az eső és én búsan 
Két kezembe tettem arcomat. 
Szemern könnyes volt az arcom égett, 
:rel felsirtam: :\nyácskám édes 
Ne hagyd el Ú!Tán szegény gyermeked! 
Ki vigyáz l'eá? - kél'dtem az E-get. 
Megszólail egy hang lelkem mélyén, 
Hi\·ó zengő SLÓ. - s hallgattam rá. 
,.Gyermekem! ne félj, éj sötétjen 
Mária anyád, IL'kints reá!" 
Csak álltam, c·,; néztem m::~gam elé. 
D~ meg hallott::m hívó szavút. 
.,\'edd kereszll'!l s nézz az ég felé. 
S szeresd az bteni igilt? 
Az én igúm .:·dc•,; és könnyü, 
Ne zugoludj soha ellene. 
Ki voltál eddig. milyen éltü, 
Nem kérdezi soha senki se:' 
treztem, hogy nem birom lo\·ább, 
Annyi kegyelem hulit szivemre. 
Föltettem, hogy meghalok inkább, 
S nem szegödcom m(•gse ellene. 
E:mult a nagy temetési nap. 
AnyáC'skám múr hat éve pihen, 
S akkor tett fogadalmamal 
ileváltottam éd,·s Istenem. 
E:hagytam mindent, atyát, testvért, 
Rokont, barátot. szórakozást. 
Mmdenemet eiiugytam Krisztusért. 
Csak Ot szerctL'm és senki mást. 

Lauly J.ászló \'ll, o. papnöv. 

!UEGSZt.lU;TETT KRISZTUS. 

Valahol mo;olygóbbb lett egy 
könnyes a1 "· 
\·a:ahol kio:,nyebb lelt 
a küzd(':nv,; harc. 
va:ahol üs,"ehajlott 
k.:•t eltipor: virág: 
szebb lelt :.z i>let, 
szebb lett :. világ! 
Megszülete· · Kriszt us! 

Rajna János, Eszeny. 

\'IL:\1; TORTf:SI';LEl\1. 

Ott úllturn trúcmál. 
(·~ iiltt.un 
n1int c~ ik .~ ·l·t az (·:ct· 
;\.l.ilde:rne;; ~zcn\'ed~·lyt'~\.. 
Ell'!' atom .zikn:.z\·a hull 
(•ze>r napn· d..;zer loho,L.!:V<I. hull, 
i·:' ~z~·Uo.~/ .. ,, 
l·."":l ~en1mi .1· 1. és scmnli. é·Ft senki 
l":'ak az. Ak a trónon lll. · 
' a bc,lÜlP l. :.-·zukactt rc,,ck. 

Zrinszky László, Uudapt•st. 

Szüllld, buátod, 
lsmer3söd 

Akit e•k •zeretu, 
mind öuzebordla 

Az lsten adjon 
mél( ook é•·et 

Dr elél( majd 
a IIYf'rlya 

(Pihrrnd • virá1d 
• t'lfolly a jó to.rta, 

rlmúlik az Élet , , • 

SEGITS A SZENVEDON! 
Nehéz az élet, hallik innen-onnan! S. 

ezt leginkább az édesanya szlve érzi. 
Az, ki talán maholnap nem tud enni 
adni kicsinyeinek, kinek gyermekei ron
gyokban járnak, s aki akkor érzi anyai 
szívének fájdalmát legjobban ha kérő 
gyermekén nem segithet ' 

Nem látod Testvérem a sok feléd 
nyujtott kezet, az utcán ide-oda mász
káló éhes gyermekeket? A Te könyörü
letességedet várják. Ha eddig nem lát
tad, \'agy nem akartad látni, 6 kérlt>k 
vedd észre öket, és légy Te is Irgalmas 
S:amaritánus! Azzal a tudattal adj. 
hogy az édes Üd\·özítönek adsz. 0 
számtalanszor \'isszafizeti Neked. 

Testvérem ne légy csak papiron \"agy 
a világ szemében k~resztény, mert Isten 
nem kedveli a farizeusokat! Légy sze
rény, öntudatos katolikus. és sose feled
kezz meg Isten parancsáról: S:eresd 
felebarátodat, mint tennen magadat! 

Talán azt gondolod Testvérem. hoav 
kö\·etelözöm? Nem. Ez nl"m lehet egy 
kongreganista lelkülete! Azt feleled ta
lán: én is szegény vagyok! Nem azt aka
rom, hogy Szent Ferenc vagy Szent 
Antal nagylelküségével adakozz. Látha
tod azonban a Szentírásból. hogy az úr 
s?~•:a becsülte a szegény özvegy két íil
ler)et IS. 

Ha néhány fillért sem áldozhatsz. 
legalúbb imádkozz szívvel-lélekkd a 
szem·edökért. s gondolj téli hónapjaikra! 
~a. valamikor, úgy most van szükség 
1madra. 

Szeresd a szegényeket önzetlen szere
lt<te!, hogy ez élet után hallha;d az úr 
szava_!: Ehes t•ollam, cm•cm a<ltutok, 
s:om}as roltam, innom cultatok, rá'tclor 
t•oltam. befugacltutuk. mC":itl'lcn t·o:•am 
felr11há:tntok. JÖJjC'Il'k All/CÍlll álclottai. 
s _birjcitok a t•iláo kl'~ci!'l~ <ita nektek 
kes:itett ors:ágot: Kalocsai :u Kassa. 

IFJ'úSAGI PALYAZAT. 

Kati. Peti testvérek. Elemisták. Ta
valy, anyák napján, verssei akarták kö
szönteni Edesanyjukat, Ed<·>upjukut. 
I~en nehezen találtak megfl'ielö wrsi
kct. Az idl>n megint nugy gLanciban le~z
nck e miutt. Ki irna nekik alkalmas kii
szöntö vcr~~t '! 

i!' púlyf•zó irja meg nevi·t. pontos d
me!, korai! Ha m<·g tanul. jelölje m('g: 
m•l:-·pn .'"kola h:'inyadik osztál~·úba j{u·' 
!1Pkuldc•si határiclii: febr. 15. (Hiivicl. 2-~ 
~ztÜ\(t:-:c':-: ver:-<f'k eliínybC'nl. 

. !:zt·n a Galambdúc. R•o\'atuuk l'Zen
t ul c·,,.k Pg~· oldal u~· i terj<·dPlnni le,;z. a 
h;d.~~~rú:-, p:1pírkt~I"lútuzús miatt. Hürid. 
'"""'' cikl:eket ki·n·k. 



Benedek Kata kfpe81rln"e: l. MIT Ga- 1111or ll. J.: HA AZ 0 IIZA· 
CSINALT A KIS Jf:ZUS? és L AZ VAT HALLJATOK. Budapest, 1943. 
O O .._be Korda rt. kiadása. az ANGYAL - aallaska&.,. a. tp oly érdekes é• szellemes ma, 
Korda RT. kladésa, Bp. 1942. mlnt Gausz többi Iriisa Kl tudja 

Az apró gyermekek erényvirágalt ön- végeredményben megmondani, ho
tllzl e csodakönyv. Az édesanyák és a gyan került a kolostorba? lsten ve
IOndos nevelök a mesék világéban élö zeti életünket, Isten kelteget! a v9-
1Yermeknevelésnél hálils ~egédeszközt gyat, hivogat ellenállhatatlanul. A 
nyernek benne. A szines, beszédes raJ- szerzetesnöi hivatás keletkezésének 
zok alatt rövid verslkék hintik a krlsz· és felismerésének állomásalt mutat
tusi élet magvait. Mindenegyes kép egy ja be a kislánytól, a szerzetesl élet 
valóság-mese. Hogy miért csodakönyv? titka iránt kiváncsi serdülő- és a hl
- az a szallagkötés titka. P. K. vatása tudatéban megszilárdult nagy. 

leányig. ~rtékes lélektani megfigye
lések lepnek meg lapról-lapra. Nem 
hiszem, hogy akad szerzetesnöv~r 
vagy szerzetbe készülö leány, aki 
magára ne Ismerne lapjaiban. A 
könyv második részében az összes 
magyarországi női szerzetek rövid 
ismertetését és működésl helyét meg
talá:juk. Hézagpótló munka. Adjuk 
minden szerzetbe készülö leány ke
zébe! 

Lantos-Kiss Antal: Ml INASOK. 
Gyöngyös, 194Z. Magyar Barát kiadása. 
155 lap. Ara 4.50 P. 

194Z. karácsonyára a Kapisztrán
nyomda remek könyve kerfiU könyv
piacra. Lantos-Kiss Antal könyve: Ml 
lnasok. Ez a könyv a Katoiikus Akció 
10kat jelentő könyve: benne áll abban 
a korban, amelyben született. izig-vérlg. 

Ez a kor ped11 irodalomban ls, mi
vészet ben ls az Ifjúsás százada. Hogy 
esak a legújabbakat említsOk az újab
bak közül: Supervlelle, Cocteau, Ca
rossa, Megyerl és mások, akik va16sá
sos lélekelemző művészettel Ilutatják ld 
a oermeklélek lelTeJtettebb titkalt s a 
kamaszlélek kfilönös világába hozzáér16 
kézzel nyuJnak bele. 

De ez a k6nyv nem regényes Jélek
elemzésnek készOit. Hanf'm sztizf6Jd 
mecmunkálása eo hozzáérlll lélek n
nomságával. Nemcsak fölveti az Inaa
IfJúság problémáit hozzáértő tudatos 
•lztossággal, banern ép olyan művészet
&el meg ls oldJa azokat. f:pen ez Lantos-
KJas érdeme: magából ad és szfvesen 
Urja föl sok-sok keserves és fáradság'" 
tapasztalatnak eredményét azoknak, 
akiknek vagy k6telessége az lnasifJúsác 
megértése, vagy pedig hivatása. 

A könyv minden mondata lelkes sze
retet, tárgyl értt•k. Látszik a szerzö
aek sok-sok tfirelmes megértö munkál-
kodása Inasifjúsága körül. Ahogy a 
kérdéseket leleplezi és megsejti a fojtó 
szenvedelyek vlharán keresztül ls győz-
Dl akaró Ifjút 11 ahogy a külváros ret-
tenetesen fertőzött mocsaralt fölviJlant
Ja. ez már nem is lelkipásztorkodás! 
tapasztalat eredménye, hanem .müvészet 
a leg ja v ából! 

A könyvet küiönösf'n hangsúlyozott 
ldöszerüsége mlatt szrles körben kell 
Ismertté tennfink. Mesterek, segMek s 
nem utolsó sorban Inasok mlnd köteles
ségüknek tartsák e könyv vrglgtanul
mányozását! Az Inasifjúsággal foglal
kozó tanltók, papok, orvosok, leventeok
tatók pedig egyetlen előadásuk aikal
IDával sem nélkülözhetik ennek a re
-~~ k6uyvnek tartalmas, súlyos con
tlolatalt! 

P. Hajnal .\soston, O. F. M. 

Dr. Veér Antal, O. F. M. 

Mfiller Lajos S. J.: SPONSA 
CHRISTI (Krlsztu;; Jegyese). Dr. P 
Ketter után. Budapest, 19"'. Korda. 
69 oldal. 

A kereszténység erkölcsi értékel 
közül kétségte!enül a tiszta élet ra
gyog legfényesebben. Nem mintha 
töké!etesebb erényt nem Ismernénk, 
hisz a szeretet minden erény király
nője. Hanem a gyakorlati és követ
kezetes tiszta élet tlldozatal és 111-
landó küzdelmei miatt, valamint a 
kegyelem nyujtotta Isten-közelség H 
a nyolc bo:dogségban megigért .. 1~
ten-látás'" miatt olyan nagy a becsO
lete. Sok lelki finomség és magaslat 
előfeltétele. Szerzönk különösen a 
szüzi tisztaság fogalmát tartja szem 
előtt, s ennek az flldásait Ismerteti 
és megőrzésre ád tanácsot. 

Ancilla Márla: AZ ANY ASAG 
SZENT TITKA. Egy fiatal anya e:
mélkedései és fohászai. Bp., 1943. 
Korda. 

A maga nemében páratlan könyv. 
Egy fiatal anya e!mélkedésel. napl\
jegyzetei. Szüz, jeg~·ea és anya e~y 
személyben az eszményképe. Ogy, 
mint a Szüzanya volt. Csak akkor 
töké!etes az anyaság, ha az első ket
tőnek lelkü:etét is egyesitt magéban. 
S végigelemzi a három llllapot mm
den jellemvonását. Oly közvet!enül 
éli Istenben az áldott állapotot. hoz
za világra gyermekét, neveli Isten
nek magzatát. hogy egyenesen a 
Szentszüz lelkéhez simul ezekben a 
legemberibb és mégis oly szent és 
isteni érzü:etében. Ferjét. gyermekét, 
anyai hivatását. női rn;voltát bárcs;~l( 
igy látná minden asszony! Köszön
jük Gáltry Lászlónak, hogy megsz~
rezte és kiadatta ezeket az értékes 
sorokat. 

Gausz Tibor S. J.: A JEGYGYU
R0f:RT. Otödik ktadás. Bp., 1942. 
Korda. Ara 3.80 P. 

Harc a jegygyürüért! Ebben a jel
szóban foglalhatjuk össze a m~l 
.. férjvadászat'" szertelenségét és ml'
hóstlgát. Nem tagadja a szerzö sem 
ennek a fontosságát, de a harcmo
dort lényegesen megvllltoztatja, ami. 
kor krisztusl szellemben vllágltja 
meg a szerelmet és a szerelern összea 

problémlllt. Egyetlen lellny se legyn 
olvasólm között, aki el ne olvasni 
ezt a nagyszerll könyveti 

Szalóczl Pelbárt. O. F. M.: AZ EL
Mf:LYt)Lf:B NAPJAI. Elmélkednek. 
Budapest. A Szent István Társulat 
kiadása. 224 old. 

A kiváló szerzO elmélkedéseklit 
nyujt ebben a könyvben. Jézus és • 
lélek, a krisztusl élet és az egyéni· 
ség kapcsolatalt elemzi az elsö rész
ben. Szent Ferenc fia marad minden 
feJezetben. néhány elmélkedése egye
nest a ferences szellem elmélyltéae 
és sugárzása mások szívébe. A má
sodik részben önmagába néz a lé
lek. Az örök kérdések, a kezdet és a 
vég, a bün és a kegyelem, a szen
vedés és az öröm, Krisztus. Szüz 
Mária, Szent Ferenc közvetitö és 
ki'>zbenjáró szerepe, az Euchariszti:l 
és a menny sugárzásában élö lélek 
mélységei nyilnak meg az olvasóna~<. 
A szerzö kitünő nyelvezete, költői 
eme:kedettsége és komoly elmélye
désre valló gondolatvilága és élet
bölcsességP árad a könyv mind;,o 
sorából. Szeretettel ajánljuk olvasó
ink figyelmébe. 

P. Petruch Antal 8. J.: P. BIRO 
FERENC S. J. 1869--1938. Bp., 1943. 
Korda. 

A legszebb életek egyike, amelyet 
az utóbbi félévszázad a magyar föl
dön nekünk ajandékozott. A szerze· 
tesi szerénység. az apostoll bétors4g 
és a szervezö er6. az alhat, a fegye
lem és a derll összhangja. P. Biró 
egyénisége. Ez a könyv nem életrajz 
akar lenni. Csak néhány jellegzet~ 
vonést emel ki a Péter életéből. hogy 
megvilágitsa azt a gazdag lelket, 
amelyet szentségre törö és szeretet
reméltó életében sugárzott környeze
ti-be. Valóban "szent" ember volt. 
Megható, amint énekelve távozik az 
árnyékvilágbóL Sztlmos imameghall
gattatás bizonyitja. hogy Isten mell
di<'SÖitette szolgáját. "Epületes könyv. 
AJánljuk minden olvasónknak. 

TANULJUNK Jf:ZUSKATOL.Kor
da. Bp., 1940. Ul. kiadás. 69 old. Ara 
1.20 P. 

Tizenhárom elbeszélésben mutatja 
be a gyermekvilágnak a kis Jézus 
életét. Jobban mondva, arra· a kér
désre felel. mit tenne ma Jézus a 
gyermekek helyében? Szülök, neve
lök nagy könnyítést kapnak r -.,~1 

P. dr. Dám Ince, O. F. M. 

Tower Vilmos: KIT VEGYEK EL 
FELESf:GtJL? U. javított kiadás. Bp., 
1943. Korda. 

Mar második kiadásban jelent meg 
Tower Vilmos kiváló könyve. Na~y 
okosság kell a jó házastárs megvl)
lasztásához. Ebben ád tanácsot a 
szerzö. De oly fontosakat és oly ta-
1:\lókat, hogy munkája felér egy lé· 
lektaní tanu!mánnyal. Kit vegyek t'! 
feleségül? Ebben a kérdesben kett3t 
talál egy csapásra, mert - monda
r.om sem 'kell - mily kíváncsiak a 
lányok a férfi Igényeire. s menn:vire 
kapnak az Ilyen könyvön. Nemcsak 
a férfi okosodik töle. hanem a le'!
nyok Igy megtanulnak olyanokká 
lenni, amilyennek a komoly férfi fe
leségének lennie kell. Minden háza
suló férfi It ez ébe ezt a könyvet! 

Dr. Veér Antal, O. F. M. 



....... 

IZENT FERENC ATYANK SZELLEM1tT BUGA· 
ROZZA a ferences Irodalom mlndeo terméke. lhép 
lelki olvasmányok, mél7 &aaulalia7okl 

GYONGYOSI FERENCES KONYVEKBOL: 
Dr. László Akos, O. F. M.: A Fereoces Iskola term6-o 

szelbölcseleti problémiL (4.- P.) 
König Kelemen, O. F. M.: A keres:déoy egybázak egy• 

sége. (4.- P.) 
Dr. Németh Lúciusz, O. F. M.: A fereoces reodszabib' 

tökéletessége (2.80 P.) 
A LELKI f:LET FERENCES MESTEREmOL: 

Szent Bonaventúra: A lélek útjai Istenhez. Bonaven
túra-kompendium (2.50 P.) 

Meyer Vendel, O. F. M.: Szent Bonaventúra lelki· 
gyakorlatos vázlataL (Elfogyott.) 

Szent Bonaventúra: A Ulkéletesség kis tlikre (2.- P.) 
Milánól Jakab: A lelki élet !•kolája (Zsarátnok) (l.- P.) 
Szedö Dénes: Philomena. Ferences hlmnunok (2.50 P.) 
Szent Bona\"entúra: Beszélgetek a lelkemmel (1.50 P.) 

KULTUSZFVZETEINKBOL: 
(Litánia, kilenced, alkalmi Imák és énekek stb. stb.) 

Jézus Szíve tisztelete. 
Fájdalmas Szüzanya tlntelete 
Szállást keres a Szent Család 
Lurdi ájtatosság 
Páduai Szent Antal tisztelete 
Assziszi Szent Ferenc tisztelete 
Árpádházi Szent Margit tisztelete 
Kis Szent Teréz tisztelete 

l'j 6ra 
30 fillér 

Ara 30 fillér. Kérjük olvasóinkat, lehetőleg cso
portosan rendeljék. 

EGYf:B MUVEK: 
Majsal-Dám: Asszh•zl 8zent Ferenc világi (ID.) rend· 

Jének VEZtRKONYVE. Hatodik bővitett kiadas 
Ara tűzve l 60 P 

Dr Dám Ince, O. F. M.: Fereuces Mlaáll. Függelélt 
· a Szunyogh-féle Mlsszéléhoz. Ara viszonkötésben 

2.50 P. 
Zadravecz István, O. F. M.: Alverna. Ara 1.40 P. 
Pálffy Erzsébet: Szent Ferenc uentélyeL Ara 1.40 P. 
Magyar István: llrlagyar képek Ssent Ferenc At:rlillk· 

ról. Ara 1.20 P. 
Dezső István: P. Florentini Teod6z élete és a ke.-

tes nóvérek társulata. Ara 1.50 P. 
P. Majsai Mór, O. F. M.: Biztatások a aebb vUkba. 

Ara 1.30 P. 
P. Meyer-Unyi: Fereae testvér (Szent Ferenc élete 

és müve). Ara 1.60 P. 
Bello Márla Lénárt, a Ferencrend egyetemes fllnölte: 

Szeot Ferenc Harmadik Rendje. Ara -.30 P. 
P. König Kelemen: Fülek vára. -.50 P. 
P. Unghváry Antal: A római egyház liturgiája. (4.-P.) 
P. Os:ay Oswald: Szabin testvér élete. (3 20 P.l 
A templom felszentelésének szertanása. (1.- P.) 
P. Molnár Arkangyal: Szent Antal Jellemrajza. (3.80 P.) 
P. Takács Ince: Szent Ferene Rendje. (3.60 P.) 
Frater Lénárt: Hunyadi magyar származása okle'le-

lekben. (3.- P.) 
Dr. Monostory Elektn~: Az ~n Igám. (2.50 P.) 
Lantos-Kiss Antal: Ml lnasok. (4.50 P.) 
P. Trefán Leonárd: Ferences lisvéay. (1.50 P.) 

Jagicza JU\·enál: Jézus neve is a ferencesek (-.10 P.) 
Pusztay Gábor: A ferencesek szoclálls alkotásal (-.10 P.) 
f:rdekel a Ferencrend? (-.40 P.) 
Szent Ferenc hív (Il. bövített kiadás -.12 P.) 
Attalános feloldozás (imaszöveg -magyarul) (-.04 P.) 

Ha valamelyik könyvet óhajtod, lrj egy leveleza
lapon a következő eimre: Magyar Barát, Gyöngyöa, 
Postafiók 103. Figyelem! Elóre ne küldjilnk pénzt. ha
nem . a küldeményhez mellékelt csekklapoo utólac 

adjuk fel 

F 1·: l, ,. IÉ T 1<1 1, & F E R E ~ C R E ~ U ll E ! 
A Ferencrend lelklpásztorkodással, az ifjúság ne
velésével, bel· és kütröldl mlsszl6val foglalkozik. 
Aki a Ferencrend klltelékében papként akar 1!1· 
tennek szolgálni, érettsé1l, lll. a VIII. gimnázi
umnak félévi blzonyftrinyhal Jelentkezzék: FöL 
Ferences Tartományfllnökség, Bp. D~ Marglt
kllrút !3. cím alatt. - A Rend Ulrténetét, bebl 

lrógép! 
Számológép ! 

Szorzó és 
Összeadógép ! 

Kölcsönzés, vétel, csere, eladás. 

Nagy raktár új é& ujjárpitett gépekböl 

'"'ajda Zoltán .16zN .. f 
eécaél. 

Khjp~Nf" Klnpka•tl.3ta. 
Telefon~ 142-10:\. 

életét, Jellegzetes vonásalt nagyszerti hszefogla
lásban adja: f:rdekel a Ferencrend? e. füzetiink. 
Rövidségében ls kllteteket p6tol. Mlnden llL 
rendinek, ferenceseket tlsztelönek, baritnak ké· 
szülö IfJúnak föltétlen meg kell Uf'reznle. Két
színű nyomás, 26 Mártoo Lajos disziti"raja el· 
lenére ls ira csak negyven (tO) fUlér. 

Kedves Olvas6lnkért és terJentólnkért mlnden 
hónap elsó szombatjáo regl'!l ' 6rakor aeotml· 
sét mondunk a GyilogyliBI FiJdahnu Sztlzanya 
kegyoltárinil. Lélekbeo mlndannylao kapcao16d
Junk Jézus kerentildozatába ezen a napon, a ecy 
szlvvel, egy lélekkel oetromoJJuk a meanyel 
Atyit bocd.natért, békéért, mlnden aii~Dkén! 

+ 
HALOTI'AINK: 

Harkabusa Lúzl6, apátplib. Piut6. 
Ozv. FaJesik Sándorné, Ipolyvarbó. 

FaJesik lstvin, lpol:rvarb6. 
Ozv. Iluber Gyuláné, PécL 

FeJós János, Szekazárd. 
Ozv. Ménely AlaJosné, Jinirokaillú. 

Oszlné. Sápl VIktória, Boldog. 
On. Kllvér Istvánné, RounJ6. 

Bakody Karoly ny. kir. Járúblr6, 81kl6a. 

t:thun:rt elöflzetölnkén havonta két szentmiHt 
mutatunk be! Nyugodjanak békében! 

Kaplsztrén-Nyomria, Vác. 208/teu. M. E. engedi-llyel. MQvezeté: Fart:ass Károly. 
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